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�لحمـــد هلل رّب �لعالميـــن، و�ل�سالة و�ل�سالم على �لمبعـــوث، رحمًة للعالمين 

�سّيـــد �لمر�سليـــن محّمد �لمذّكر بالقـــر�آن �ّلذي عجزت عن �لإتيـــان بمثله �لإن�ُس 

{ڑ  ڑ  ک ک   ،
(1(

{ۀ ہ ہ ہ ہ } و�لجـــاّن؛ 

و�ل�ســـالم  و�ل�ســـالة 
 (2(

ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ}
على �آله �لكر�م تر�جمة �لقر�آن و�لهادين �إلى �لرحمن.

يقـــول تعالى في كتابـــه �لمجيـــد{ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ } �إ�سارًة 

منه تعالى �إلـــى �أّن �لطريق �إلى �ل�ستقامة تمّر عبر �لقر�آن، فهو �لو�سيلة �لناجعة 

لمـــن �أر�د �لفـــالح و�لنجاح، وهو �ل�ســـالح �لفّعال �أمام مكائـــد �لدهر ومع�سالت 

�لع�ســـر، يقوى بـــه �لموؤمنون وينجو بـــه �لموّحدون، ل يبلى مع مـــرور �لزمن، ول 

يخـــذل �أمام �لمحـــن؛ »ظاهره اأني���ق وباطنه عمي���ق. ل تفنى عجائب���ه ول تنق�ضي 

.
(3(

غرائبه ول ُتك�ضف الظلمات اإّل به«

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية: 138.

)2)  �سورة �لأنفال، �لآية: 42.

)3)  من كالم لالأمير Q، نهج �لبالغة، ج1، �س55.

المقّدمة
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ونحـــن مهما حاولنا �أن نحيط بف�ســـل �لقر�آن فاإّن هممنا ت�سعف وتتثاقل �أمام 

عظيـــم مقامـــه ورفيع �ساأنه، �ّلذي يحّتم علينا �أن نفرد بع�ســـًا من �أوقاتنا و�أّيامنا 

للدر��سة فيه وللبحث عن كنوزه �لبالغّية و�لمعنوّية و�لإيمانّية و�لتربوّية، ول �سّك 

�أّننـــا �إذ� قمنـــا بذلك فاإّن مقد�رً� عظيمـــًا من �لمعارف و�لعلـــوم �سيكون بمتناول 

�أيدينا ما يتيح لنا �أن نكون فّعالين في هذه �لدنيا، م�ستفيدين خيرها و�لآخرة.

ولأجـــل هـــذ� كّله فقد قام مركز نـــون للتاأليف و�لترجمة فـــي جمعّية �لمعارف 

�لإ�سالمّيـــة �لثقافّية باإعد�د هذ� �لكتاب �لمبـــارك وفيه عر�س لبع�س ما ورد في 

ف�سل �لقـــر�آن و�آد�ب تالوته، وتعّر�س لبع�س مقا�ســـده �ل�سريفة، ثّم تف�سير عدٍد 

من �سغار �ل�سور.

�سائلين �لمولى �سبحانه وتعالى �أن يجعل فيه �لفائدة لإخو�ننا و�أخو�تنا �لطلبة 

�لباحثيـــن عـــن �لمعـــارف �لقر�آنّية، �ّلذين قـــال بحّقهم ر�ســـول �هلل P: »حملة 

.
(1(

القراآن في الدنيا عرفاء اأهل الجّنة يوم القيامة«

�لّلهـــّم تقّبـــل مّنا هـــذ� �لعمل و�جعله لنا ذخـــرً� في �لدنيا و�لآخـــرة، �إّنك �أنت 

�ل�سميع �لعليم، و�لحمد هلل رّب �لعالمين.

)1)  و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملّي، ج6، �س167.
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أهداف الدرس

فضل القرآن وآداب التالوة

الدرس األّول

اأن يتعّرف الطالب اإىل ف�ضل القراآن. -

اأن يتبّي بع�ضاً من �ضفاته. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من اآداب التالوة. -
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فضُل القرآن الكريم
تعالى:{ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  يقول 

(1(

ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ  }
�لقـــر�آن �لكريـــم كالم �لخالق عّز وجّل �ّلـــذي: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  

  فهـــو كتاب هد�يٍة ورحمٍة وب�ســـرى للموؤمنين، �ّلذين 
(2(

ڱڱ ڱ    ں ں ڻ    }
يقروؤون �آياته فيعقلونها ويتدّبرون في معانيها ويعملون بها، وهو كتاب �سفاء لمن �ساء، 

وكتـــاب معجزٍة خالدة يعجز �لإن�س و�لجّن عـــن �أن ياأتو� بمثله ولو كان بع�سهم لبع�س 

ظهيرً�. �إّنه �لنور �ّلذي ينير طريقنا وعقولنا وير�سدنا �إلى �لحّق.

صفات القرآن
للقر�آن �لكريـــم �سفاٌت عديدة ذكرت في منطوق �لآيـــات �لحكيمة و�لرو�يات 

�ل�سريفة، ومنها:

.
(3(

1- كتاب هداية، قال تعالى: {ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ}

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  {ٺ  وقـــال: 

.
(4(

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}

)1)  �سورة يو�سف، �لآيتان: 2 ـ 3.

لت، �لآية: 42. )2)  �سورة ف�سّ

)3)  �سورة �لبقرة، �لآية: 2.

)4)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 9.
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2� �ضف���اء ال�ضدور، قال تعالى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھھ 

.
(1(

ھ ے ے ۓ   ۓ}
3� الكت���اب المعج���ز، قال تعالـــى: {ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

.
(2(

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ}
، فـــال يقا�س بكالم  4� اأف�ض���ل ال���كالم: لّمـــا كان �لقـــر�آن كالم �هلل عـــزَّ وجـــلَّ

�لمخلوقيـــن، فعـــن �لنبّي P �أّنـــه قال: »ف�ض���ل الق���راآن على �ضائ���ر الكالم 

.
(3(

كف�ضل اهلل على خلقه«

5� رفي���ق المّتقي���ن: وقد ورد عن �أمير �لموؤمنيـــن Q قوله �أي�سًا في خطبة 

�لمّتقيـــن: »واأّم���ا الليل ف�ضاّف���ون اأقدامه���م تالون لأج���زاء الق���راآن، يرّتلونه 

.
(4(

ترتياًل، يعظون اأنف�ضهم باأمثاله وي�ضت�ضفون لدائهم بدوائه...«

6� عمي���ق المعان���ي ومتجّدد: فهذ� هو مـــا و�سفه به �أمير �لموؤمنين Q في 

قولـــه: »اإّن القراآن ظاه���ره اأنيق وباطنه عميق، ل تفن���ى عجائبه ول تنق�ضي 

.
(5(

غرائبه، ول ُتك�ضف الظلمات اإل به«

7� ربي���ع القل���وب: و�لربيع رمز للحياة �لمتجـــّددة، فالقر�آن �سبب لتجّدد حياة 

هـــذ� �لإن�ســـان؛ فقد ورد عن �لإمام علّي Q �أي�ســـًا: »اإّن اهلل �ضبحانه لم 

يع���ظ اأح���داً بمثل الق���راآن، فاإّنه حب���ل اهلل المتين و�ضببه الأمي���ن، وفيه ربيع 

.
(6(

القلوب وينابيع العلم، وما للقلب جالء غيره«

)1)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 82.

)2)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية: 88.

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي،  ج89، �س32.

)4)  م.ن،  ج2، �س161.

)5)  م.ن،  ج1، �س55.

)6)  بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�سي،  ج2، �س312.
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كيف نستفيد من القرآن الكريم؟

وذلك  �لعظيم،  �لقر�آن  من  �ل�ستفادة  كيفّية  معرفة  �لمهّمة  �لأمور  من  �إّن 

يكون بمعرفة �أّن هذ� �لكتاب كتاب تعليم وهد�ية �إلى �هلل و�إلى �سبيل �ل�سعادة 

�لحقيقّية.

فلي�ـــس �لقـــر�آن �لكريم لتعليـــم �لفنون �لأدبّيـــة و�لنحو و�ل�ســـرف �أو �أن تاأخذ 

منه �لف�ساحـــة و�لبالغة و�لنكات �لبيانّية و�لبديعّيـــة ولي�س هو لتعليم �لق�س�س 

و�لحكايات بالنظر �لتاريخّي و�لّطالع على �لأمم �ل�سابقة.

ثـــّم �إّنـــه لي�س كتابًا نقـــر�أه للثو�ب و�لأجر فقـــط ولهذ� ل نعتنـــي بغير تجويده، 

ونريـــد �أن نقـــر�أه �سحيحًا حّتى ُيعطـــى لنا �لثو�ب، فلالأ�سف نحـــن مقتنعون بهذ� 

�لحّد، ولهذ� ل ُيفيدنا �لقر�آن. 

فالمطلوب �إذً� �لتعّلم من �لقر�آن كيفّية �ل�سير و�ل�سلوك �إلى �هلل وكيفّية �لتخّلق 

بالأخالق �لعالية لن�سل �إلى �لكمال و�ل�سعادة.

فضل تالوة القرآن الكريم

 ف�سائل تالوة �لقر�آن �لكريم كثيرة ول تعّد ول تح�سى �أبدً�، وقد �أ�سارت �إليها 

�لآيـــات و�لرو�يـــات  وهذه �لف�سائل ي�ســـل �إليها �لإن�سان متـــى �سلك طريق تالوة 

�لقر�آن تالوة �سحيحة، ومن هذه �لف�سائل:

1 - الإيم���ان والزي���ادة في���ه: {ڄ ڄ  ڃ ڃ   ڃ ڃ چ 

.
(1(

چ چچ ڇ ڇ       ڇ  ڇ ڍ ڍ }
.

(2(

وقال تعالى: {... ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ}

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية: 121.

)2)  �سورة �لأنفال، �لآية: 2.
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ۇئ ۇئ  وئ  وئ   ەئ           ەئ  رابح���ة:{ائ ائ  تج���ارة   -2

.
(1(

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ}
.

(2(

3- الخ�ضية من اهلل: {ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       ڻ ۀ}

4- خير ونور: فعن �لنبّي P قوله: »نّوروا بيوتكم بتالوة القراآن... فاإّن البيت 

اإذا كث���ر في���ه تالوة القراآن كثر خي���ره، واأمتع اأهله، واأ�ض���اء لأهل ال�ضماء كما 

.
(3(

ت�ضيء نجوم ال�ضماء لأهل الدنيا«

5- معي���ن ف���ي مواجهة ال�ضيطان: فعن �لنبّي P قوله: »لي�س �ضيء اأ�ضّد على 

.
(4(

ال�ضيطان من القراءة في الم�ضحف نظراً«

6- جالء للقلوب: فعن �لنبّي P قوله: »اإّن القلوب ت�ضداأ كما ي�ضداأ الحديد، 

.
(5(

قيل: يا ر�ضول اهلل وما جالوؤها؟ قال: قراءة القراآن وذكر الموت«

7- اآثار اأخروّية لتالوة القراآن، ففي الرواية عن الإمام ال�ضادق Q اأي�ضاً 

اأّن����ه ق����ال: »من ق����راأ الق����راآن وهو �ض����اّب موؤمن اختل����ط القراآن بلحم����ه ودمه، 

وجعله اهلل مع ال�ضفرة البررة وكان القراآن حجيراً )مانعاً( عنه يوم القيامة. 

يق����ول )الق����راآن(: يا رّب اإّن كّل عامل قد اأ�ضاب اأجر عمله غير عاملي فبّلغ به 

اأك����رم عطاي����اك، فيك�ض����وه اهلل حّلتين من ُحل����ل الجّنة، ويو�ضع عل����ى راأ�ضه تاج 

.
(6(

الكرامة ثّم يقال له )للقراآن( هل اأر�ضيناك فيه؟، فيقول )القراآن( نعم«

 آداب التالوة

 بعـــد �أن تعّرفنا �إلى ف�سل �لقر�آن و�سفاته وف�سل تالوته، ناأتي على ذكر �آد�ب 

)1)  �سورة فاطر، �لآية: 29.

)2)  �سورة مريم، �لآية: 58.

)3)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني،  ج2، �س610.

)4)  زبدة �لبيان، �لمحقق �لأردبيلي،  �س98.

)5)  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري،  ج2، �س104.

)6)  م.ن،  ج2، �س604.
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هـــذه �لتالوة �ّلتي ينبغي مر�عاتها، مبالغًة في �حتر�م هذ� �لكتاب �لعظيم، ومن 

هذه �لآد�ب:

1- الو�ض����وء: ي�ستحــــّب �لو�ســــوء عند قر�ءة �لقــــر�آن �لكريــــم، ول يجوز م�ّس 

حروفــــه و�آياتــــه مــــن غير و�ســــوء وطهــــارة، قــــال تعالــــى: {پ ڀ ڀ       

.
(1(

ڀ}

2- ال�ضتي���اك: لتنظيـــف �لأفو�ه قبل �لتالوة، فقد ورد عن �لنبّي P �أّنه قال: 

»نّظفوا طريق القراآن، قيل: يا ر�ضول اهلل وما طريق القراآن؟ قال: اأفواهكم، 

.
(2(

قيل: بماذا ؟ قال: بال�ضواك«

يَطِن  ُعوُذ ِب���اهلِل ِم���َن ال�ضَّ
َ
3- التع���ّوذ:�أن يفتتـــح �لتالوة بالتعـــّوذ، و�سيغتهـــا: »اأ

ِجي���ِم«، لقوله تعالـــى في �سورة �لنحل: {ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ  الرَّ

.
(3(

ڻ ۀ}
4- التدّب���ر والتفّك���ر: لقـــد �سجـــب �لقر�آن �لكريـــم �أولئك �لذيـــن ل يتدّبرون 

.
(4(

�لقر�آن: {ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ}

 5- الإ�ضغاء والإن�ضات: عند �سماع تالوة �لقر�آن �لكريم لأّنه موجب للرحمة �لإلهية، 

.
(5(

قال تعالى: {ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}

 وعـــن ر�ســـول P �أّنـــه قال: »ُيدف���ع عن ق���ارئ القراآن ب���الء الدني���ا وُيدفع عن 

.
(6(

م�ضتمع القراآن بالء الآخرة«

)1)  �سورة �لو�قعة، �لآية: 79.

)2)   �لمحا�سن، �لبرقي، ج2، �س558.

)3)  �سورة �لنحل، �لآية: 98.

)4)  �سورة محمد، �لآية: 24.

)5)  �سورة �لأعر�ف، �لآية: 204.

)6)  ميز�ن �لحكمة، �لري�سهري،  ج3، �س2531.
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6- الق���راءة ب�ضوت ح�ضن والبتعاد عن الأ�ضوات المنكرة والألحان الهزلّية 

والآلت المو�ضيقّي���ة، فق���د جاء عن النبّي P: »اإّن لكل �ضيء ِحلية وحلية 

 .
(1(

القراآن ال�ضوت الح�ضن«

���وت الح�ضن يزيد  وعنـــه P �أي�سًا قولـــه: »زّين���وا الق���راآن باأ�ضواتكم ف���اإّن ال�ضّ

.
(2(

القراآن ح�ضناً«

وهن���اك اآداب عدي���دة اأخرى على نحو: �لتوّجـــه نحو �لقبلة �أثناء �لتالوة، رفع 

�لقـــر�آن �لكريم لم�ستوى �ل�سدر، ترك �لطعـــام �أو �لتدخين... �لدعاء عقب ختم 

�لقر�آن، فاإّن فيه دعوة م�ستجابة. وقد كان �أمير �لموؤمنين Q �إذ� ختم �لقر�آن 

�لكريـــم قال: »الّلهّم ا�ضرح بالقراآن �ضدري وا�ضتعم���ل بالقراآن بدني، ونّور بالقراآن 

ب�ض���ري، واأطل���ق بالق���راآن ل�ضاني، واأعّني عليه م���ا اأبقيتني فاإّنه ل ح���ول ول قّوة اإل 

.
(3(

بك«

)1)  م�ستند �ل�سيعة، �لمحقق �لنر�قي،  ج14، �س149.

)2)  جامع �أحاديث �ل�سيعة، �ل�سيد �لبروجردي، ج15، �س23.

)3)  م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري،  ج4، �س378.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- �لقر�آن �لكريم كالم �لخالق �سبحانه �ّلذي{گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  

ڱڱ ڱ    ں ں ڻ } وهو كتاب هد�ية ورحمة وب�سرى للموؤمنين.
- من �سفات �لقـــر�آن وف�سله �أّنه كتاب هد�ية و�أف�سل �لكالم ورفيق �لمّتقين، 

وربيع �لقلوب.

- ن�ستفيد من �لقر�آن بمعرفة غايته �لحقيقّية وتعّلمها.

- من �آثار �لتالوة: �لإيمان و�لزيادة فيه، و�لخ�سية من �هلل...

- من �آد�ب �لتالوة: �لو�سوء، ��ل�ستياك، �لتعّوذ، �لتدّبر، �لإ�سغاء...

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

�ذكر بع�سًا من �سفات �لقر�آن.- 1

كيف تظهر عظمة �لقر�آن؟- 2

تحّدث عن �آثار تالوة �لقر�آن.- 3

عّدد �آد�ب تالوة �لقر�آن.- 4
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

التطبيق

�إّن مـــن �أر�د �أن ياأخذ من �لقـــر�آن �ل�سريف �لحّظ �لو�فر ل بّد له من �أن يطّبق 

كّل �آية �سريفـــة على حالت نف�سه حّتى ي�ستفيد ��ستفادة كاملة، مثاًل يقول تعالى: 

ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  {ٹ 

.
(1(

ڄ  ڄ ڃ  ڃ}
فال بّد لل�سالك �أن يالحظ هذه �لأو�ساف �لثالثة؛ هل هي منطبقة عليه، وهل 

قلبه يخ�سع ويخاف �إذ� ذكر �هلل؟ و�إذ� تليت عليه �لآيات �ل�سريفة هل يزد�د �إيمانًا 

في قلبه؟ وهل �عتماده وتوّكله على �هلل تعالى؟ �أو �أّنه محروم من ذلك؟

فـــاإذ� كان محرومـــًا فلي�سَع لتح�سيل هذه �ل�سفات، وهكـــذ� كّل �آية يمّر عليها 

يطّبقها خارجًا، فالقر�آن كتاب تطبيق ل كتاب ترتيل فح�سب.

فكما �أّن خلق �لر�سول كان �لقر�آن، فينبغي عليك �أن يكون خلقك �لقر�آن.

)1)  �سورة �لأنفال، �لآية: 2.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الطالب اإىل بع�ٍس من مقا�ضد القراآن: معرفة  -

.Rاهلل، ومعرفة الأنبياء

  مقاصد القرآن ـ 1 ـ

الدرس الثاني
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لقد ت�سّمن �لقـــر�آن �لكريم �لمقا�سد �لإيمانّية �لكاملـــة و�لحقائق �ل�سرورّية 

لكمال �لإن�سان ورقّيه وو�سوله �إلى مقام �لقرب �لإلهّي.

.
(1(

قال تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}

وفـــي ما يلي نذكـــر بع�سًا من مقا�سد �لقـــر�آن �لُعليا وم�سامينـــه �لر�قية �ّلتي 

تي�ّسر لالإن�سان هد�يته وتقويم حياته، ومنها:

أّوال، معرفة الله

�إّن ق�سّية �لألوهّية هي مو�سوع �لعقيدة �لإ�سالمّية �لرئي�س وبالتالي فهي ت�سمل 

�لحّيز �لأكبر من كتاب �هلل تعالى.

وما نزل �لقر�آن ليقول للنا�س �إّن هناك �إلهًا، فاإّن �لفطرة و�أدنى �لتاأّمل بالوجود 

م. باعثان على �لإقر�ر بوجود �لمبدع �لمنظِّ

.
(2(

يقول تعالى: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}

�إّنمـــا �لم�سكلة باأّنهم ل يعرفونه حّق �لمعرفـــة ومن ثّم ل يعبدونه حّق �لعبادة، 

.
(3(

ومن ذ� �ّلذي يدرك هذ� �لمقام؛ يقول تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

)1)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية:9.

)2)  �سورة لقمان، �لآية:25.

)3)  �سورة �لأنعام، �لآية:91.
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وعـــن �لنبّي P �أّنه قال: »لو عرفتم اهلل حّق معرفته لزايلت بدعائكم الجبال 

الرا�ضي���ات، ول يبل���غ اأح���د ُكنه معرفت���ه، فقيل: ول اأنت يا ر�ض���ول اهلل؟ قال: ول اأنا، 

اهلل اأعلى واأجّل اأن يطلع اأحد على كنه معرفته«. 

 ولهذ� قال في دعاءه : »يا من ل يعلم ما هو اإل هو«. 

. 
(1(

 وقال : »�ضبحانك ما عرفناك حّق معرفتك«

 ولعـــّل �لمعرفـــة �لمق�سودة هـــي معرفة �لذ�ت �لإلهّية حـــّق �لمعرفة فمن 

ّما معرفتـــه �سبحانه ب�سفات �لجمـــال و�لكمال فيمكن �إدر�كها  ذ� يدركها؟ �أ

مـــن خـــالل �لتاأّمل فـــي ِنَعـــم �هلل �سبحانـــه ومخلوقاته. ونظـــام �لكون �ّلذي 

�أتقـــن �سنعـــه �لجبـــار.

يقول تعالى:{جئ حئ مئ ىئ   يئ جب         حب   خبمب  ىب يب جت    حت خت         

.
(2(

متىت يت جث مث ىث}
وقد دعا �لقر�آن �إلى توحيد �هلل تعالى بما يليق بذ�ته و�سفاته و�أفعاله.

ۀ  ڻ ڻ      ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  يقـــول تعالـــى في مقـــام بيـــان �ل�سفـــات: {

ڭ     ۓ    ۓ   ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ ہ   ۀ 
ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ       ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   
ائ   ى   ى  ې ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ 

.
(3 (

ائ...}
.

(4(

ويقول �سبحانه: {ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ}

)1)  عو�لي �للئالي، �بن �أبي جمهور �لأح�سائي، ج 4، �س 132.

)2)   �سورة �لنمل، �لآية:  88.

)3)  �سورة �لح�سر، �لآيات:24-22.

)4)  �سورة �لح�سر، �لآية:24.
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الحتجاجات الإلهّية

هـــذه �لدعوة لتوحيد �هلل تعالى ومعرفته ب�سفاتـــه و�أفعاله لم تكن دون دليل، 

فمـــن يقر�أ في كتاب �هلل يالحظ �أّن �لقر�آن ي�ستعين في �إبالغ ر�سالته بلغتين هما 

لغة �لعقل ولغة �لقلب، فقد �عتبر �لقر�آن �لعقل حّجة على �لعباد فدعا �إلى �إعماله 

و�ل�ستفادة منه، كما ذّم من عّطله ولم يهتد بهد�ه.

.
(1(

قال تعالى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ}

وقد �أقام �لقر�آن �لدلئل و�لبر�هين على مّدعياته، وتحّدى �لمنكرين على �لإتيان 

.
(2(

ىئ} ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  {ۈئ  تنق�سهـــا:  ببر�هيـــن 

وفـــي �لوقت �ّلذي يدعو فيه �لقر�آن �إلى �إعمال �لعقل يبّين مو�نع �إ�سابة �لعقل 

للحّق و�ل�سو�ب كاّتباع �لظن، وتقليد �لآباء و�ّتباع �لهوى.

.
(3(

قال تعالى: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}

ويقول عـــّز من قائـــل: {ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  

.
(4(

ٺٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ}
فالقـــر�آن لم يدع �لإن�سان  �إلى �لإيمان بغيـــر دليل بل �ساق �أدّلة برهانّيًة عقلّية 

و�أخرى وجد�نّية، وخاطب �لفطرة �لإن�سانّية.

يقـــول �سبحانه:{ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ 

ھ ھ  ھھ ے ے ۓۓ ڭ   ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ    

.
(5(

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ   ې ېې ې ى ى}

)1)  �سورة �لأنفال، �لآية:22.

)2)  �سورة �لبقرة، �لآية:111.

)3)  �سورة �لنجم، �لآية:23.

)4)  �سورة �لبقرة، �لآية:170.

)5)  �سورة �لنمل، �لآيتان:62-61.
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R ثانياً، معرفة األنبياء

يقول تعالى: {گ گ ڳ ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ںں  ...... 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ     ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ        ائ 
.

(1(

ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ     مئ}
��ستعمـــل �لقـــر�آن �لكريـــم �لأ�سلـــوب �لق�س�سّي في تبليـــغ �لمفاهيـــم و�لعبر 

و�لمقا�ســـد، لمـــا لهـــذ� �لأ�سلوب من �أثر كبيـــر في �لقلوب، فذكـــر ق�س�س بع�س 

�لأنبيـــاء لنعتبـــر منهم ومن ق�س�سهم، وليكونو� �سلة و�ســـل بين �لعباد وبين �هلل 

�سبحانه.

چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ  تعالـــى:  قـــال 

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 
.

(2(

ڑ ک         ک ک ک}
وت�ســـّكل �لق�س�ـــس �لقر�آنّية جانبـــًا هاّمًا مـــن �لن�ّس �لقر�آنـــّي حّتى ورد في 

بع�ـــس �لأحاديث �أّنها ثلـــث �لقر�آن، وهناك عـــدد كبير منها مخت�ـــسّ بق�س�س 

�لأنبيـــاء Rوتترّكـــز ب�ســـكل �أ�سا�س في �ل�ســـور �ّلتي حمل بع�سهـــا ��سم و�حد 

من �لأنبيـــاء ك�سورة يون�س و�إبر�هيـــم وهود وغيرها، وهـــذ� �ل�ستخد�م �لو��سع 

ـــة �لقر�آنّية لها مدخلّية مهّمة في تحقيق  ة يفيد بو�سوح �أّن �لق�سّ لأ�سلـــوب �لق�سّ

�لأغر��ـــس   و�لأهـــد�ف   �لقر�آنّيـــة.

ة في �لقر�آن ل تخلو من نكاٍت بالغّية، وقيمٍة تاريخّية، ولم�سات  كمـــا �أّن �لق�سّ

�أدبّيـــٍة فنّيـــة، ودرو�س م�ستفادة مـــن معاينة �لقـــدوة في �سلوكـــه ومو�قفه ليزد�د 

�لإن�سان معرفة بالأنبياء �لذين ي�سكلون �لقدوة �لح�سنة.

)1)  �سورة يو�سف، �لآيات: 109- 111 .

)2)  �سورة �لنحل، �لآية: 36.
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يقول الإمام الخميني} حول هذا الأمر:

»وم���ن مقا�ض���د هذه ال�ضحيف���ة النورانّية ق�ض�س الأنبي���اء والأولياء والحكماء، 

وكيفّي���ة تربي���ة الح���ّق اإّياه���م، وتربيته���م الَخْل���ق. ف���اإّن في تل���ك الق�ض����س فوائد ل 

���ة خلق اآدم Q والأم���ر ب�ضجود المالئك���ة، وتعليمه الأ�ضماء  ُتح�ض���ى.. فف���ي ق�ضّ

وق�ضايا اإبلي�س واآدم اّلتي تكّرر ذكرها في كتاب اهلل من التعليم والتربية والمعارف 

- ما يحّير الإن�ضان.. 
(1(

والمعالم - لمن كان {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ}

ة وتاريخ بل هو كتاب ال�ضير وال�ضلوك اإلى اهلل، وكتاب  فلي����س هذا الكتاب كت���اب ق�ضّ

.
(2(

التوحيد والمعارف والمواعظ والِحَكم«

كما �أّن من �لظو�هر �ّلتي تلفت �لنظر في �لقر�آن ظاهرة �لتكر�ر في �لق�س�س 

وغيرهـــا حيـــث نجد �لحديث عن نبّي و�حد في �أكثر من �ســـورة، ويبدو ذلك جلّيًا 

فـــي �لحديـــث عن نبّي �هلل مو�سى Q، وحين ننظر �إلـــى �لقر�آن على �أّنه كتاب 

ح لدينا حكمة ذلك؛ لأّن �لتربية تحتاج  هد�ية وتربية لهذه �لأّمة و�لب�سرّية، تتو�سّ

�إلـــى �لتذكير �لد�ئم، ولي�ست �لتربية كالمـــًا يقال مّرة وكفى قال تعالى: {ڤ 

.
(3(

ڦ ڦ ڦ ڦ}

)1)  �سورة ق، �لآية: 37.

)2)  �لقر�آن �لثقل �لأكبر، �س 40.

)3)  �سورة �لذ�ريات، �لآية: 55.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

لقد ت�سّمن �لقـــر�آن �لكريم �لمقا�سد �لإيمانّية �لكاملـــة و�لحقائق �ل�سرورّية 

لكمال �لإن�سان ورقّيه وو�سوله �إلى مقام �لقرب �لإلهّي.

ومنها:

- اأّول، معرف���ة اهلل: فالنا�ـــس ل يعرفونه حـــّق �لمعرفة ومن ثّم ل يعبدونه حّق 

�لعبادة.

- ثاني���اً، معرفة الأنبياء R. يق���ول الإمام الخميني}في هذا الأمر: 

»ومن مقا�ضد هذه ال�ضحيفة النورانّية ق�ض�س الأنبياء والأولياء والحكماء، 

وكيفّي���ة تربي���ة الحّق اإّياهم، وتربيتهم الخلق. فاإّن ف���ي تلك الق�ض�س فوائد 

ل تح�ضى..«

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

ما هي �لمعرفة �لمق�سودة تجاه �هلل �سبحانه؟	- 

كيف ��ستفاد �لقر�آن من �لحتجاجات �لعقلّية، وماذ� �أثبت بها؟	- 

كيف عّرفنا �لقر�آن على �لأنبياء R؟	- 
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دور القراآن في الحياة

 ل يقت�سر دور �لقر�آن �لكريم على هد�ية �لإن�سان �إلى طريق �لنجاة في �لآخرة، 

 :Q بل دوره يرتبط بكاّفة جو�نب حياة �لإن�سان، فقد ورد عن �أمير �لموؤمنين

»اإّن هذا القراآن هو النا�ضح اّلذي ل يغ�ّس، والهادي اّلذي ل ي�ضّل، والمحّدث اّلذي 

ل يكذب، وما جال�س هذا القراآن اأحد اإّل قام عنه بزيادة اأو نق�ضان، زيادة في هدى 

ونق�ضان من عمى، واعلموا اأّنه لي�س على اأحد بعد القراآن من فاقة، ول لأحد قبل 

القراآن من غنى، فا�ضت�ضفوه من اأدوائكم، وا�ضتعينوا به على بلوائكم، فاإّن فيه �ضفاء 

من اأكبر الداء وهو الكفر والنفاق والعمى وال�ضالل.

 ا�ضاألوا اهلل به وتوّجهوا اإليه بحّبه، ول ت�ضاألوا به خلقه؛ اإّنه ما توّجه العباد اإلى 

اهلل بمثل���ه. واعلم���وا اأّنه �ضاف���ع م�ضّفع، وقائل م�ضّدق واأّنه م���ن �ضفع له القراآن يوم 

القيام���ة �ُضّف���ع فيه، ومن َمِحَل به القراآن يوم القيامة �ضدق عليه، فاإّنه ينادي مناد 

ي���وم القيام���ة األ اإّن كّل ح���ارث مبتلى في حرث���ه وعاقبة عمله، غي���ر حرثة القراآن، 

فكون���وا م���ن حرثت���ه واأتباع���ه، وا�ضتدّل���وه عل���ى رّبك���م، وا�ضتن�ضح���وه عل���ى اأنف�ضكم، 

.
(1(

واتهموا عليه اآراءكم، وا�ضتغ�ضوا فيه اأهواءكم«

)1)   نهج �لبالغة، ج2، �س92.
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أهداف الدرس

اأن يتعّرف الطالب اإىل بع�ٍس من مقا�ضد القراآن: معرفة  -

املعاد، الأخالقّيات الإميانّية.

مقاصد القرآن ـ 2 ـ

الدرس الثالث 
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ثالثاً، معرفة المعاد وبيان أحواله 

هناك جانب �آخر �أخذ حيزً� هاّمًا من مطالب وم�سمون �لن�ّس �لقر�آنّي، وذلك 

في بيان م�ساألة �لإيمان باليوم �لآخر و�إقامة �لأدّلة و�لبر�هين على �إثباته.

حّتى �أّن �لقر�آن �لكريم ُيلحق م�ساألة �لإيمان باليوم �لآخر في كثير من �لمو��سع 

بالإيمـــان باهلل مبا�سرة �إثباتًا ونفيًا، في�سف �لموؤمنيـــن باأّنهم هم �ّلذين يوؤمنون 

باهلل و�ليوم �لآخر وي�سف �لكافرين باأّنهم ل يوؤمنون باهلل ول باليوم �لآخر.

و�لقـــر�آن في حديثـــه �لم�ستفي�س عـــن �لمعـــاد �أر�د �إثباتـــه �أّوًل للجاحدين به 

و�لمنكريـــن للبعث و�لح�ساب، ف�ســـاق �لأدّلة �لنظرّية و�لبر�هيـــن �لعقلّية و�أتبعها 

باأمور وجد�نّية ير�ها �لإن�سان باأّم عينه.

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  {ں 

.
(1(

ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓڭ ڭ ڭ    ڭ ۇۇ ۆ    ۆ}
ة  تها �لقر�آن لمزيد يقين كق�سّ ثـــّم ببيان حو�دث ُجربت في �لتاريخ و�أورد ق�سّ

ة �لُعزير �ّلذي �أماته �هلل مائة عام ثّم بعثه. �أ�سحاب �لكهف وق�سّ

ولئـــن كان للحديث عـــن �لبعث و�لح�ساب بع�ـــس �أ�سبابه �ّلتي تعـــود �إلى �إنكار 

�لعـــرب �لباّت للبعث، ولكّن بع�ســـه �لآخر كان ل�سرورة تر�سيـــخ هذه �لعقيدة في 

)1)  �سورة ق، �لآيات:11-9.
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نفو�ـــس �لموؤمنين لما لها من تاأثير بالـــغ في �سلوك �لإن�سان فاإّنه ل �سي ء ُيمكن �أن 

يدفع �لإن�سان للتنازل عن �لمتاع �لز�ئد عن �لحّد �لمدفوع �إليه بغريزته و�للتز�م 

بالحـــدود �ّلتـــي ر�سمها �هلل �إّل �لإيمان �لجازم باأّن مـــا يتركه في �لدنيا طاعة هلل 

يلقاه في �لآخرة م�ساعفًا، ول يزول �أبدً�.

ويغـــدو حديث �لقر�آن عن �لآخرة بمثابة �سريط حافـــل بالم�ساهد �لحّية حّتى 

لكاأّن �لإن�سان ُيخّيل �إليه �أّنه ير�ها عيانًا ولي�ست حديثًا عن �لم�ستقبل. �إّنه �سريط 

يجمع بين م�ساهد �لعذ�ب وم�ساهد �لنعيم ليختار �لإن�سان �أّيهما �ساء.

(1(

قال تعالى: { ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ}

ۇئ  وئ   وئ    ەئ  ەئ  ائ     ائ  ى  ى  ې    ې  {ې  �سبحانـــه:  وقـــال 

ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
 
(2(

مئ ىئ   يئ جب  حب خب مب ىب يب}
ويقـــول نعـــوذ بلطفـــه مـــن عذ�بـــه: { ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ 
.

(3(

وئ ۇئ}
رابعاً، األخالقّيات اإليمانّية في القرآن 

مو�ســـوع �آخـــر مـــن مو�سوعـــات �لقـــر�آن �لكريـــم ومق�ســـد مـــن مقا�سده هو 

�لأخالقّيات �لإيمانّية ومـــا ينبغي �أن يكون عليه �لموؤمنون بوحي من �إيمانهم، في 

مقابل ما هم عليه �لكافرون و�لفا�سقون بوحي من �ساللتهم.

يقـــول �لإمام �لخمينـــي }: »ومن مقا�ض���ده ومطالب���ه الدعوة اإل���ى تهذيب 

)1)  �سورة �لقمر، �لآيتان: 54- 55.

)2)  �سورة �لإن�سان، �لآيات: 20- 23.

)3)  �سورة �لتحريم، �لآية: 6.
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النفو����س وتطهي���ر البواط���ن م���ن اأرجا����س الطبيعة وتح�ضي���ل ال�ضع���ادة. وبالجملة 

كيفّية ال�ضير وال�ضلوك اإلى اهلل تعالى، وهذا المطلب ال�ضريف منق�ضم اإلى �ضعبتين 

مهّمتين:

اإحداهم���ا: �لتقـــوى بجميـــع مر�تبها �لمندرجـــة فيها �لتقوى عـــن غير �لحّق، 

و�لإعر��س �لمطلق عّما �سوى �هلل.

وثانيهما: »الإيمان بتمام المراتب وال�ضوؤون المندرجة في الإقبال على الحّق، 

والرج���وع والإناب���ة اإل���ى ذات���ه المقد�ض���ة، وه���ذا م���ن المقا�ضد المهّم���ة لهذا 

الكت���اب ال�ضري���ف واأكثر مطالبه ترج���ع اإلى هذا المطلب اإّما ب���ال وا�ضطة اأو 

.
(1(

مع الوا�ضطة«

و�لأخـــالق لي�ست �سيئًا ثانوّيًا في هذ� �لّدين، كما �إّنها �ساملة لل�سلوك �لب�سري 

كّلـــه ول يوجـــد عمل و�حد يخـــرج عن د�ئرة �لأخـــالق فال�سالة لهـــا �أخالق هي 

�لخ�ســـوع، و�لكالم له �أخـــالق وهو �لإعر��س عن �للغـــو، و�لتعامل مع �لآخرين له 

�أخالق هي �لوفاء و�ل�سدق ورعاية �لعهد. 

. ولكّنه 
(2(

وقـــد قال تعالى بحّق �لر�سول �لكريمP : {ڱ ڱ    ڱ ں}

�أي�سًا )�أي �لُخلق( من خ�سو�سّيات �لإيمان ومقت�سياته.

وقـــد ُعني �لقر�آن باإبـــر�ز �لجانب �ل�سلوكّي �لأخالقـــّي للعقيدة �لمنحرفة قال 

ى  ى   ې   ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  {ۈ  تعالـــى: 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ       ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ    ېئ ىئ ىئ 
.

(3(

ىئ   ی ی  ٱ ٻ       ٻ}

)1) ر�جع: �لقر�آن �لثقل �لأكبر، �س40-29.

)2)  �سورة �لقلم، �لآية: 4.

)3)  �سورة �لقلم، �لآيات: 16-9.
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يقابل ذلك �إبر�ز �ل�سلوك �لأخالقّي �ل�سحيح �لم�ساحب للعقيدة �ل�سحيحة: 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   {ۓ 

.
(1(

ًٴۇ}
فالقـــر�آن هو مفتـــاح �سعادة �لإن�ســـان وباب فالحـــه: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

. وهـــو �سفاء ورحمـــة لكّل من تم�ّسك به، وفي ما يلي نماذج من 
(2(

چ چ}
�آيات �لقر�آن تك�سف عن عمق معانيه ودّقة �أفكاره في مجال نظام �ل�سير و�ل�سلوك 

�إلى �هلل تعالى:

اأ - العالقة مع اهلل:

فالقـــر�آن �لكريم يوّثق �لإيمـــان في �لقلب ويربط ذلك �لقلـــب باهلل في جميع 

�أحو�لـــه لأّنـــه يربط �لأحو�ل كّلها و�لوجـــود كّله باهلل �سبحانـــه: فالمولد و�لممات 

بيـــد �هلل، و�لرزق بيد �هلل بجميع �ألو�نه و�أ�سكالـــه، وبيده �ل�سّر و�لنفع، ثّم �لبعث 

و�لح�ساب و�لثو�ب و�لعقاب؛ �أموٌر كّلها بيد �هلل.

فـــاهلل تعالـــى في كتابـــه يعّرفنا بنف�سه لنعرفـــه كما ينبغي لجـــالل وجهه. فهو 

، و�أّنه {ڀ 
(3(

ُيعّرفنـــا نف�سه باأّنـــه: {ٿ ٹ}. و�أّنـــه {ں ڻ       ڻ}

. ليوّلـــد فـــي قلوبنا ذلك �لإح�سا�س 
(4(

ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ     ٿ  ٿ..}
برقابة �هلل، فنحر�س على نقاوة �أعمالنا وم�ساعرنا.

ىئ             ېئ   } بيـــده  و�أّن   .
(5(

ڱں} ڱ  ڱ   {ڱ  بـــاأّن  ويعّرفنـــا 

ىئ}.

)1)  �سورة �لفرقان، �لآية: 63.

)2)  �سورة طه، �لآيتان: 1 ـ 2.

)3)  �سورة طه، �لآية: 7.

)4)  �سورة �لمجادلة، �لآية: 7.

)5)  �سورة �لزمر، �لآية: 63.
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لنتطّلع �إليه وحده في �ل�سّر�ء و�ل�سر�ء، ولنو�جه �لم�ساعب و�ل�سد�ئد بال�سبر 

و�لتعلق به وبفَرِجه �لمنَزل من عنده.

.
(2(

. و�أّنه {ۉ ۉ ې   ې    ېې}
(1(

ويعّرفنا باأّنه {ڎ ڈ ڈ ژ}

يعّلمنا بذلك �أن ل ي�سغلنا �لقلق على �لرزق و�إن �لب�سر لي�سو� هم من يت�سرفون 

فـــي �أرز�قنا، بل ذلك كّله بيده وحده وكذلك يعّرفنـــا باأّنه هو �ّلذي يحيي ويميت، 

ولي�س هذ� �ساأن فح�سب بل هو بعُد ملك ومالك يوم �لدين.

هـــذ� ما تقّرره هذه �لآيات �لكريمة وغيرها مـــن كتاب �هلل ليعي�س �لقلب �آفاق 

معرفة �هلل تعالى ومنهجًا و�سلوكًا، وتكون حياته كّلها مع �هلل.

ب- العالقة مع الآخر:

وكما ُعني �لقر�آن باإبر�ز �لجانب �ل�سلوكي و�لأخالقي للعقيدة �لمنحرفة ونّدد 

بـــه وباأ�سحابـــه، كذلك �أولى عنايًة و��سحـــًة باإبر�ز �ل�سلـــوك �لأخالقّي �ل�سحيح 

و�أفق �لتعاطي �ل�سحيح مع �لآخرين.

{ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ      ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی 

.
(3(

ی  ی جئ}

{ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

(4(

ڈژ ژ ڑ ڑ ک}
(5(

فمنطق �لقر�آن هو {ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ چ چ}

)1)  �سورة �لذ�ريات، �لآية: 58.

)2)  �سورة �لرعد، �لآية: 26.

)3)  �سورة �ل�سورى، �لآيات: 40 ـ 43.

)4)  �سورة �لممتحنة، �لآية: 8.

)5)  �لأعر�ف، �لآية: 199.
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ج- ال�ستقامة:

ويمكن بحّق �أن نلّخ�س مبـــادئ ء �لإ�سالم كّلها بكلمة �ل�ستقامة، فاإّنها �لكلمة 

�ل�ساملـــة لال�ستقامة في �لعقيـــدة بما فيها �لتوحيد عن �ل�سبيـــه، و�ل�ستقامة في 

�لأعمال و�لأخالق وجميع �لتعاليم.

ومعنى �ل�ستقامة هو �أن نقف عند حدود �هلل ول ننحرف عن �لحّق �إلى �لباطل 

وعـــن �لهد�يـــة �إلى �ل�سالل. �أن ن�سيـــر بعقيدتنا و�أقو�لنـــا و�أفعالنا على �ل�سر�ط 

�لم�ستقيم، فعن �لإمام علي Qقال: »قلت: يا ر�ضول اهلل اأو�ضني، قال: قل رّبي 

اهلل، ث���ّم ا�ضتق���م، قال: قلت: رّبي اهلل وما توفيق���ي اإّل باهلل عليه توّكلت واإليه اأنيب، 

 
(1(

فقال P: ليهنئك العلم يا اأبا الح�ضن، لقد �ضربت العلم �ضرباً و نهلته نهاًل«

.
(2(

يقول تعالى:{ى ائ    ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ}

.
(3(

{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}

ۓ  ے  ے  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   }
.

(4(

ۓ}
.

(5(

{ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ}

.
(6(

{ٿ ٿ ٿ ٿ}

.
(7(

{ يت جث      مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس}
.

(8(

{ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ}

)1)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�سي، ج40، �س178.

)2)  �سورة �لملك، �لآية: 22.

)3)  �سورة هود، �لآية: 112.

)4)  �سورة �لأنعام، �لآية: 79.

)5)  �سورة �لأنعام، �لآية: 162.

)6)  �سورة �لفاتحة، �لآية: 5.

)7)  �سورة �لكهف، �لآية: 110.

)8)  �سورة �لعنكبوت، �لآية: 69.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س
 

- مـــن مقا�ســـد �لقر�آن معرفة �لمعـــاد وبيان �أحو�له  وقد �أخـــذ حّيزً� هاّمًا من 

مطالـــب وم�سمون �لن�ـــسّ �لقر�آنّي، من خالل بيان م�ساألـــة �لإيمان باليوم �لآخر 

و�إقامة �لأدّلة و�لبر�هين على �إثباته.

- ومنهـــا �لأخالقّيـــات �لإيمانّية وما ينبغي �أن يكـــون عليه �لموؤمنون بوحي من 

�إيمانهـــم، في مقابل ما هم عليـــه �لكافرون و�لفا�سقون بوحي من �ساللهم. يقول 

�لإمـــام �لخمينّي}: »وم���ن مقا�ض���ده ومطالب���ه الدعوة اإل���ى تهذي���ب النفو�س 

وتطهير البواطن من اأرجا�س الطبيعة وتح�ضيل ال�ضعادة...«

- ير�سم �لقر�آن لالإن�سان خريطة للعالقة مع �هلل ومع نف�سه ومع �لآخرين...

- ويوؤّكـــد على �أهمّية �ل�ستقامة بوقوفنـــا عند حدود �هلل وعدم �لنحر�ف عن 

�لحّق �إلى �لباطل.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

كيف تحّدث �لقر�آن �لكريم عن �لمعاد؟	- 

بّين �أهمّية �لأخالقّيات �لإيمانّية في �لقر�آن؟	- 

�ست مبادئ �لإ�سالم؟	-  ماذ� تعني �ل�ستقامة، ولماذ� لخَّ
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

اأدب تالوة القراآن

مـــن وظائـــف �لقـــر�ءة من �لأثـــر )�لحديث( قـــول �ل�سادق Q: »م���ن قراأ 

الق���راآن ول���م يخ�ض���ع ل���ه ول���م ي���رّق قلبه ول���م ين�ض���ىء حزناً ووج���اًل في �ض���ّره، فقد 

ا�ضته���ان بعظي���م �ضاأن اهلل تعالى وخ�ض���ر خ�ضراناً مبيناً، فقارىء الق���راآن يحتاج اإلى 

ثالث���ة اأ�ضي���اء: قل���ب خا�ض���ع، وبدن فارغ، ومو�ضع خ���ال، فاإذا خ�ض���ع هلل قلبه فّر منه 

{ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ  ق���ال اهلل تعال���ى:  ال�ضيط���ان الرجي���م، 

. فاإذا تفرغ نف�ضه من الأ�ضباب تجّرد قلبه للقراءة فال يعتر�ضه عار�س 
(1(

ۀ}
فيحرم���ه ن���ور القراآن وفوائده، واإذا اتخذ مجل�ضاً خالي���اً واعتزل عن الخلق بعد اأن 

اأت���ى بالخ�ضلتي���ن الأوليين: )خ�ضوع القلب وفراغ الب���دن( ا�ضتاأن�س روحه باهلل عزَّ 

، ووج���د مخاطبات اهلل عب���اده ال�ضالحين وعلم لطفه به���م ومقام اخت�ضا�ضه  وج���لَّ

له���م بفن���ون كراماته وبدائع اإ�ضاراته، ف���اإذا �ضرب كاأ�ضاً من ه���ذا ال�ضراب فحينئٍذ ل 

يختار على ذلك الحال حاًل ول ذلك الوقت وقتاً، بل يوؤثره على كّل طاعة وعبادة، 

لأّن فيه المناجاة مع الرّب بال وا�ضطة فانظر كيف تقراأ كتاب رّبك ومن�ضور وليتك 

وكي���ف تجي���ب اأوامره وتجتنب نواهيه وكي���ف تتمّثل حدوده فاإّن���ه كتاب عزيز {گ 

، فرّتل���ه ترتي���اًل وقف 
(2(

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱڱ ڱ    ں ں ڻ }
عن���د وع���ده ووعيده وتفّكر في اأمثاله ومواعظه واحذر اأن تقع من اإقامتك حروفه 

.
(3(

في اإ�ضاعة حدوده«

)1)   �سورة �لنحل، �لآية: 98.

)2)   �سورة ف�سلت، �لآية: 42.

)3)   �لتف�سير �لأ�سفى، �لفي�س �لكا�ساني، ج1، �س73 .
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة ال�ضم�س املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيمها. -

سورة الشمس

الدرس الرابع
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ٱ      ٻ ٻ ٻ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ    ڀ ڀ  ڀ ڀ     ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ    چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  

�شرح المفردات

1- ال�ضحى: انت�سار نور ال�سم�س.

2- تالها: اّتبعها.

3- جاّلها: اأظهرها واأبرزها.

يلب�سه��ا  اأو  يغّطيه��ا  يغ�ضاه���ا:   -4

ال�سواد.

5- طحاها: ب�سطها وَمَهَدها.

6- زّكاها: طّهرها.

7- د�ّضاها: اأخفاها اأو جعلها قليلة.

8- طغواها: طغيانها.

9- عقروها: اأهلكوها.

10- دمدم: عّذب وعاقب واأهلك.

11- عقباها: عاقبتها.
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محتوى السورة وفضيلتها

نزلـــت هذه �ل�ســـورة في مّكة، وهي فـــي �لو�قع �سورة تهذيـــب �لنف�س، وتطهير 

�لقلـــوب من �لأدر�ن، ومعانيها تدور حول هـــذ� �لهدف. وفي مقّدمتها ق�َسٌم باأحد 

ع�ســـر مظهرً� من مظاهر �لخليقة وبذ�ت �لبـــاري �سبحانه، من �أجل �لتاأكيد على 

�أّن فالح �لإن�سان يتوّقف على تزكية نف�سه. و�ل�سورة فيها من �لق�َسم ما لم يجتمع 

في �سورة �أخرى.

وفـــي �لمقطع �لأخير من �ل�سورة ذكر لقوم ثمود باعتبارهم نموذجًا من �أقو�م 

طغـــت وتمّردت، و�نحـــدرت ب�سبب ترك تزكية نف�سها �إلى هاويـــة �ل�سقاء �لأبدّي، 

و�لعقاب �لإلهّي �ل�سديد.

هذه �ل�سورة �لق�سيرة في �لو�قع تك�سف عن م�ساألة م�سيرّية هاّمة من م�سائل 

�لب�سرّية، وتبّين نظام �لإ�سالم في تقييم �أفر�د �لب�سر.

وفـــي ف�سيلة تالوة هذه �ل�سورة يكفي �أن نذكر حديثًا عن ر�سول �هلل P، قال 

فيه:

.
(1(

»من قراأها فكاأّنما ت�ضّدق بكّل �ضي ء طلعت عليه ال�ضم�س والقمر«

في كنف السورة

1- الظواهر الكونّية والنف�س الإن�سانّية:

�إّن �قتـــر�ن �لنف�س �لإن�سانّية مـــع �لظو�هر �لكونّية كال�سم�ـــس و�لقمر و�لأر�س 

و�ل�سمـــاء و�لليل و�لنهار، مع ما تت�سّمنه هذه �لظو�هر من عظمة يدلُّ على عظمة 

�لنف�س �لإن�سانّية ومدى دورها في هذ� �لكون �لعظيم.

فمو�ســـوع �لنف�ـــس �لإن�سانّية مو�سوع خطير وعظيم، كعظمـــة �ل�سماء و�لأر�س 

)1)  مجمع �لبيان، �ل�سيخ �لطبر�سي، ج 10، �س496.
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و�ل�سم�س و�لقمـــر... فهي )�أي �لنف�س �لإن�سانّية( ت�ستحـــّق �لهتمام من �لإن�سان 

ر. ومعرفة ما ي�سلحها وما يف�سدها، كما �أّن هذه �لظو�هر ت�ستحّق �لتفكُّ

من هنا تعمل هذه �لأق�سام على تحريك �لفكر في �لإن�سان كي ُيمعن �لنظر في 

هذه �لمو�سوعات �لهاّمة من عالم �لخليقة، وليّتخذ منها �سبياًل �إلى �هلل تعالى.

فال�سم�س مثاًل: ذ�ت دور هاّم وبّناء جّدً� في �لموجود�ت �لحّية على ظهر �لب�سيطة. 

فهـــي �إ�سافة �إلـــى كونها م�سدرً� للنور و�لحر�رةـ  وهما عامـــالن �أ�سا�سان في �لحياة 

�لأر�سّيـــة ـ تعتبـــر م�سدرً� لغيرهما مـــن �لمظاهر �لحياتّية؛ حركـــة �لرياح، وهطول 

�لأمطـــار، ونمّو �لنباتات، وجريان �لأنهار و�ل�ساّللت، بل حّتى ن�سوء م�سادر �لطاقة 

مثل �لنفط و�لفحم �لحجرّي، كّل و�حد منها يرتبط ب�سكل �أو باآخر بنور �ل�سم�س.

ولـــو قّدر لهذ� �لم�سباح �لحياتّي �أن ينطفئ يومًا ل�ساد �لظالم و�لموت في كّل 

مكان.

ر في بع�س ما �أق�سمت به هذه �ل�سورة �لمباركة وهو جزء  هذ� جانب من �لتفكُّ

ب�سيط جّدً� من هذ� �لكون �ل�سا�سع.

{گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں 

.
(1(

ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}

2- اأهّمّية تهذيب النف�س:

كّلمـــا �زد�د عـــدد �أق�سام �لقـــر�آن �زد�دت �أهمّية �لمو�سوع. وفـــي هذه �ل�سورة 

�لمباركـــة �أكبـــر عدد من �لأق�سام، ثـــّم جاء �لتركيز علـــى �أّن �لنجاح و�لفالح في 

تزكيـــة �لنف�ـــس، و�أّن �لخيبة و�لخ�سر�ن فـــي ترك �لتزكية. وهذه فـــي �لو�قع �أهّم 

م�ساألة في حياة �لإن�سان. و�لقر�آن �إذ يطرح هذه �لحقيقة �إّنما يوؤكد على �أّن فالح 

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:191.
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�لإن�ســـان ل يتوّقـــف على جمع �لمـــال و�لمتاع �لفاني ونيل �لمن�ســـب و�لمقام، ول 

على �أعمال �أ�سخا�س �آخرين كما هو معروف عند �لم�سيحّيين ب�ساأن �رتباط فالح 

�لإن�ســـان بت�سحية �لم�سيح، بل �لفالح يرتبـــط بتزكية �لنف�س وتطهيرها و�سمّوها 

في ظّل �لإيمان و�لعمل �ل�سالح.

و�سقـــاء �لإن�ســـان لي�س �أي�ســـًا وليد ق�ساء وقـــدر �جبارّييـــن، ول نتيجة م�سير 

مر�ســـوم، ول ب�سبـــب فعل هذ� �أو ذ�ك، بل هو ب�سبب �لتلـــّوث بالذنوب و�لنحر�ف 

عن م�سير �لتقوى.

د هذه �لحقيقة. وفي �لتاريخ نماذج عديدة توؤكِّ

ففـــي �لأثر �أّن زوج �لعزيز -زليخا- قالـــت ليو�سف لّما �أ�سبح حاكم م�سر: �إّن 

�لحر�ـــس و�ل�سهوة ي�سّير�ن �لملوك عبيـــدً�، و�إّن �ل�سبر و�لتقوى ي�سّير�ن �لعبيد 

ملوكًا، فقـــال يو�سف Q: قال �هلل تعالى: {ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں 

.
(1(

ڻ ڻ    ڻ}
وعنهـــا �أي�سًا قالـــت لّما ر�أت موكب يو�سف ماّرً� مـــن �أمامها: »الحمد هلل الذي 

.
(2(

جعل الملوك بمع�ضيتهم عبيداً، وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً«

ب نف�سها: 3- عاقبة اأّمة لم تهذِّ

�لفـــالح و�لخيبـــة �لناتجان عن تزكيـــة �لنف�س وعدمها، غيـــر مقت�سرين على 

�لإن�سان �لفرد، بل هذه �ل�سّنة �لإلهّية تنطبق على �لأمم. و�لآيات �لأخيرة من هذه 

�ل�ســـورة �لمباركة ت�سير �إلى هذه �ل�سّنـــة �لإلهّية، فتتحّدث عن م�سير قوم »ثمود« 

بعبار�ت ق�سيرة قاطعة ذ�ت مدلول عميق.

)1)  �سورة يو�سف، �لآية: 90.

)2)  نقاًل عن �لأمثل، نا�سر مكارم �ل�سير�زي، ج20، �س248.
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فقـــوم ثمود من �أقدم �لأقو�م �ّلتي �سكنـــت منطقة جبلّية بين �لحجاز و�ل�سام. 

كانت لهم حياة رغدة مرّفهة، و�أر�س خ�سبة، وق�سور فخمة، غير �أّنهم لم يوؤّدو� 

�سكـــر هذه �لنعم، بل طغـــو� وكّذبو� نبّيهم �سالحًا Q، و��ستهـــز�أو� باآيات �هلل 

بيدو� ب�ساعقة �سماوّية.
ُ
تعالى، فكان عاقبة �أمرهم �أن �أ

ثّم ت�ستعر�س �ل�سورة �لمباركة مقطعًا بارزً� من طغيان �لقوم وتقول: �إذ �نبعث 

�أ�سقاهـــا، و�أ�سقـــى ثمود هو �ّلذي عقر �لناقة �ّلتي ظهـــرت باعتبارها معجزة بين 

.Q لقوم، وكان قتلها �إعالن حرب على �لنبّي �سالح�

هـــذ� ويالحظ �أّن قاتـــل �لناقة �سخ�س و�حـــد �أ�سارت �إليـــه �لآية: {ڇ ڇ 

ڇ}.
بينما ُن�ســـب �لعقر �إلى قوم ثمود جميعًا {ىئ}، وهذ� يعني �أّن كّل هوؤلء 

�لقـــوم كانو� م�ساركيـــن في �لجريمة، وذلك لأّن هذه �لجريمـــة تّمت بر�سا �لقوم 

فهم �سركاء في �لجريمة بهذ� �لر�سا.

وعـــن �أميـــر �لموؤمنين علـــّي Q قال: »اإّنم���ا عق���ر ناقة ثم���ود رجل واحد 

فعّمه���م اهلل بالع���ذاب لّم���ا عّم���وه بالر�ض���ا، فق���ال �ضبحان���ه: {ىئ ىئ  

.
(1(

ی}«

)1)  نهج �لبالغة، ج2، �س181.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- �سورة �ل�سم�س هي �سورة تهذيب �لنف�س، وتطهير �لقلوب.

- مو�ســـوع �لنف�ـــس �لإن�سانّية ي�ساوي فـــي �أهمّيته وخطورتـــه، �أهمّية وخطورة 

�لظو�هر �لكونّية �ّلتي �أق�سم �هلل تعالى بها في هذه �ل�سورة.

- كثرة �لق�سم تدّل على �أهمّية مو�سوع �لتزكية، وقد خاب وخ�سر من تركها.

- �إّن �لعقـــاب و�لخ�سر�ن �سّنـــة �إلهّية �ست�سيب كلِّ غافل عن تزكية نف�سه وهذ� 

ما جرى مع قوم ثمود.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

 ماذ� ير�د من تزكية �لنف�س؟	- 

 ماذ� تعرف عن ناقة نبّي �هلل �سالح Q؟	- 

ة �لناقة؟	-  ما هي �لمنا�سبة في ذكر ق�سّ

�قتـــر�ن �لنف�ـــس مع �لأق�ســـام بمظاهر كونّيـــة ماذ� يعني؟ وما هـــي �أهّمّية 	- 

�ل�سم�س؟

�ذكر �لحادثة �لتاريخّية �ّلتي تدّل على �أهّمّية تهذيب �لنف�س؟	- 
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

 كالم الإمام الخمينّي} حول تزكية النف�س 

�إعلـــم �أّن �لإن�سان �أعجوبة، وله ن�ساأتان وعالمان: ن�ســـاأة ظاهرّية ملكّية دنيوّية 

وهي بدنه، ون�ساأة باطنّية غيبّية ملكوتيَّة وهي من عالم �آخر. ولنف�س �لإن�سان وهي 

موها ب�ســـورة عاّمة �إلى �سبعة  مـــن عالم �لغيـــب و�لملكوت مقامات ودرجـــات ق�سَّ

�أق�ســـام حينـــًا، و�إلى �أربعـــة �أق�سام حينًا �آخـــر وحينًا �إلى ثالثة �أق�ســـام وحينًا �إلى 

ق�سميـــن. ولكّل من �لمقامات و�لدرجات جنـــود رحمانّية وعقالنّية تجذب �لنف�س 

نحو �لملكوت �لأعلـــى وتدعوها �إلى �ل�سعادة، وجنـــود �سيطانّية وجهالنّية تجذب 

�لنف�ـــس نحو �لملكوت �ل�سفلـــّي وتدعوها لل�سقاء. ود�ئمًا هنـــاك جد�ل ونز�ع بين 

هذيـــن �لمع�سكرين. و�لإن�سان هو �ساحة حربهما، فاإذ� تغّلبت جنود �لرحمن كان 

�لإن�سان من �أهل �ل�سعـــادة و�لرحمة و�نخرط في �سلك �لمالئكة وح�سر في زمرة 

�لأنبياء و�لأولياء و�ل�سالحين.

و�أّمـــا �إذ� تغّلب جند �ل�سيطان ومع�سكر �لجهـــل، كان �لإن�سان من �أهل �ل�سقاء 

و�لغ�سب، وح�سر في زمرة �ل�سياطين و�لكّفار و�لمحرومين.

�إعلـــم �أنَّ مقـــام �لنف�ـــس �لأّول ومنزلهـــا �لأ�سفل، هـــو منزل �لملـــك و�لظاهر 

وعالمهما. وفي هذ� �لمقام تتاأّلق �لأ�سّعة و�لأنو�ر �لغيبّية في هذ� �لج�سد �لماّدّي 

و�لهيـــكل �لظاهرّي، وتمنحه �لحياة �لعر�سّية، وتجّهز فيه �لجيو�س، فكاأّن ميد�ن 

�لمعركة هو نف�س هذ� �لج�سد، وجنوده هي قو�ه �لظاهرّية �ّلتي وجدت في �لأقاليم 

�لملكّيـــة �ل�سبعة، يعني: »الأذن والعي���ن والل�ضان والبطن والف���رج واليد والرجل«. 

وجميـــع هـــذه �لقوى �لمتوّزعة في تلك �لأقاليم �ل�سبعـــة هي تحت ت�سرف �لنف�س 

فـــي مقام �لوهم. فالوهم �سلطان جميع �لقوى �لظاهرّية و�لباطنّية للنف�س، فاإذ� 

تحّكـــم �لوهم على تلك �لقوى �سو�ء بذ�ته م�ستقاّلً �أو بتدّخل �ل�سيطان، جعلها �أي 
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تلك �لقوى جنودً� لل�سيطـــان، وبذلك يجعل هذه �لمملكة تحت �سلطان �ل�سيطان، 

وت�سمحـــّل عندها جنود �لرحمن و�لعقـــل، وتنهزم وتخرج من ن�ساأة �لملك وعالم 

ة بال�سيطـــان. و�أّما �إذ� خ�سع  �لإن�ســـان وتهاجر عنه، وت�سبـــح هذه �لمملكة خا�سّ

�لوهم لحكـــم �لعقل وكالهما خ�سعا لحكم �ل�سرع وكانـــت حركاتهما و�سكناتهما 

مقّيـــدة بالنظـــام و�لعقـــل و�ل�سرع، فقـــد �أ�سبحت هـــذه �لمملكة مملكـــًة روحانّية 

وعقالنّية، ولم يجد �ل�سيطان وجنوده محّط قدم لهم فيها.

�إذً�، فجهـــاد �لنف�ـــس وهو �لجهاد �لأكبر �ّلذي يعلو علـــى �لقتل في �سبيل �لحّق 

تعالى( هو في هذ� �لمقام عبارة عن �نت�سار �لإن�سان على قو�ه �لظاهرّية، وجعلها 

...
(1(

تاأتمر باأمر �لخالق، وتطهير �لمملكة من دن�س وجود قوى �ل�سيطان وجنوده

)1)  �لأربعون حديثًا، �س 29.
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة الليل املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيم اآياتها. -

سورة الليل

الدرس الخامس
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�شرح المفردات:

1- يغ�ضى: يغّطي.

2- تجّلى: ظهر.

3- �ضّتى: مختلف ومتنّوع.

4- الي�ضرى: العمل ال�سالح.

5- ا�ضتغنى: طلب الغنى.

6- الع�ضرى: التعب والن�سب وال�سقاء.

7- يغني: يقي ويحمي.

8- ترّدى: هلك و�سقط في العذاب.

9- تلّظى: ت�ستعل وتتوّهج.

10- يتزّكى: يتطّهر.
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سبب النزول

هـــذه �ل�سورة مّكّية، وقيل في �سبـــب نزولها �إّن هذه �ل�سورة نزلت في رجل كان 

لـــه �سجر نخل كثير. ومـــن تلك �لأ�سجار نخلة مائلة تطـــّل بفرعها على بيت فقير 

ذي عيـــاٍل. فكان �لرجل يمنع عياله )�لفقيـــر( من �أخذ ما ي�سقط من �لنخلة في 

�لـــد�ر، و�إذ� �أكل �أحدهم �سيئًا منهـــا �أدخل �إ�سبعه في فيه و�أخرجه. ف�سكا �لفقير 

.P إلى �لنبّي�

 فعر�س �لنبّي P على �لرجل �أن يعطيه مقابل ذلك نخلة في �لجّنة فرف�س. 

 P إّل �أّن �أحد �لموؤمنين ��ستر�ه منه باأربعين نخلة وقام باإعطاء تلك �لنخلة للنبّي�

�ّلـــذي بادر �إلى بيـــت �لفقير ليعلمه بـــاأّن �لنخلة �أ�سبحت ملكـــه، فاأنزل �هلل هذه 

.
(1(

�ل�سورة

محتوى السورة وفضيلتها

ر في �لآيات، وحر�رة في  هذه �ل�سورة تحمل كّل خ�سائ�س �ل�سور �لمكّية من ِق�سَ

طرح �لمحتوى، وترّكز �أ�سا�سًا على �لقيامة وعلى ما في ذلك �ليوم من ثو�ب وعقاب.

بعـــد �لق�سم بثالث ظو�هر في بد�ية �ل�سورة ياأتـــي تق�سيم �لنا�س �إلى منفقين 

مّتقيـــن، وبخالء منِكرين. وتذكـــر عاقبة كّل مجموعة؛ �لي�ســـُر و�ل�سعادة و�لهناء 

للمجموعة �لأولى، و�لع�سُر و�ل�سنك و�ل�سقاء للمجموعة �لثانية.

وفـــي مقطع �آخر مـــن �ل�سورة �إ�سارة �إلـــى �أّن �لهد�ية علـــى �هلل �سبحانه، و�أّنه 

تعالى �أنذرهم من نار جهّنم.

ثـــّم تذكـــر �ل�سورة في نهايتها مـــن يدخل هذه �لنار ومن ينجـــو منها، مع ذكر 

�أو�ساف �لفريقين.

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 501.
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فـــي ف�سيلة تالوة هذه �ل�سورة ورد عن �لنبـــّي P �أّنه قال: »من قراأها اأعطاه 

.
(1(

اهلل حّتى ير�ضى، وعافاه من الع�ضر وي�ّضر له الي�ضر«

في كنف السورة

في هذه �ل�سورة �لمباركة ��ستفاد�ت عديدة:

و�لتفكير  �لعقل  ز  تحفِّ ال�ضم�س«  »���ض��ورة  ال�ضابقة:  ال�����ض��ورة  كما  اأّن��ه��ا   -1

�لإن�سانّي على �لنظر و�لتاأّمل في �لظو�هر �لكونّية، ول يمرُّ عليها مرورً� 

ل فائدة فيه.

فـــاإّن مـــن �لمعـــروف �أّن �ل�سي ء �ّلذي تـــر�ه د�ئمـــًا يفقد �لهتمـــام و�لعتناء، 

فال�سم�ـــس مثاًل �لنا�س يمـــّرون عليها ول يعرفون قيمتها لأّنهـــا د�ئمًا في وجههم، 

ل، مع ما  وكذ� �لليل و�لنهار، فلذلك �عتادو� على هذه �لظو�هر ولم يعيروها �لتاأمُّ

تحمل لهم ول�ستقر�رهم على �لأر�س من �أهّمّية.

هـــذه �ل�سورة كغيرها مـــن �ل�سور �ّلتي تاأتـــي على ذكر �لظو�هـــر �لكونّية تريد 

لالإن�سان �أن ينظر �إلى �أبعد من �أفق ذ�ته، ول يح�سر نف�سه في محدودّيتها، وبذلك 

تكون نظرته �سمولّية للكون، فيّت�سع �أفق تفكيره ويكبر.

كمـــا �أّن �لتفّكـــر في عظمة �لظو�هـــر �لكونّية »المعل���ول، المخل���وق« يدلُّنا على 

عظمة موجدها »العّلة، الخالق«، وبذلك تنتع�س �لنف�س �لإن�سانّية بالإيمان و�لتقوى 

و�ل�سالح و�لطماأنينة.

2- الذك���ر والأنث���ى: �ل�ســـورة �لمباركـــة �أي�ســـًا ُتلفـــت �إلـــى �زدو�جّيـــة �لحياة 

�لإن�سانّيـــة، و�أّن هناك �أنثى وذكرً�، رجاًل و�مـــر�أة، ولكلّ ٍ منهما قيمته عند 

�هلل، فلـــول �لرجل ما كانـــت �لمر�أة، ولول �لمر�أة ما كان �لرجل، ول عمرت 

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 499.
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�لأر�س ب�سّكانها. فالمر�أة و�لرجل �سريكان في هذه �لحياة، وعلى كلٍّ منهما 

�أن يقوم بدوره و�أن ياأخذ حّقه ويعطي �لحّق لالآخر.

و�لمر�جع للتاريخ يرى �أّن �لإن�سانّية ظلمت �لمر�أة عند كّل مف�سل �بتعدت فيه 

عن �لر�سائل �لإلهّية.

فمثاًل عند عرب �لجاهلّية لم يكن للمر�أة وزن، وكانت ل ترث، وزو�جها يرجع 

�إلـــى �أمر ولّيها مـــن دون �أن يكون لها حّق �لعتر��س ول �لم�ســـورة، حّتى �أّن �لولد 

يمنع �أرملة �أبيه من �لزو�ج.

وكانـــت �لمـــر�أة ُتمنع من �لزو�ج �إّل من قريبها لوجـــود حّق �لدم عليها. وكانو� 

يفرحـــون �إذ� ولد لهم ولد ذكـــر، ويغتّمون �إذ� ولد لهم �أنثى، �إلـــى حدِّ و�أد �لبنات 

ة �آيات: ودفنهّن حّيات، كما يذكر �لقر�آن �لكريم في عدِّ

.
(1(

{ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}

.
(2(

{ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}

ففي �لتـــور�ة �لمحّرفة: »درت اأنا وقلبي لأعلم ولأبح���ث ولأطلب حكمًة وعقاًل، 

ولأع���رف ال�ض���ّر اأّنه جهال���ة، والحماقة اأّنها جن���ون، فوجدت اأمّر م���ن الموت المراأة 

اّلت���ي ه���ي �ضباك، وقلبها اأ�ضراك، ويداها قيود،... رج���اًل واحداً بين األف وجدت اأّما 

.
(3(

ولئك لم اأجد«
ُ
امراأة فبين كّل اأ

ولـــم ينح�سر �لظلم بعـــرب �لجاهلّية بل حّتى بع�س �لفال�سفـــة ظلمو� �لمر�أة 

باآر�ئهـــم، يقول �لفيل�ســـوف »رو�ّض���و«: »اإّن المراأة لم ُتخل���ق للعل���م ول للحكمة ول 

للتفكير ول للفّن ول لل�ضيا�ضة، واإّنما خلقت لتكون اأّماً تغّذي اأطفالها بلبنها«.

)1)  �سورة �لنحل، �لآية:58.

)2)  �سورة �لتكوير، �لآيتان: 8 ـ 9

)3)  �نظر: �سفر �لجامعة، �لإ�سحاح �ل�ساد�س من �لعهد �لقديم.
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هـــذ� كّله بخـــالف �لإ�سالم �ّلذي رفع من قيمة �لمـــر�أة وعّرفها حقيقتها و�أّكد 

م�سوؤولّيتهـــا كما �لرجل، في كثير مـــن �آيات �لقر�آن، ومنها هذه �لآيات: {ں ں 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ   ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ }.
كّل ذلك ي�سمل �لذكر و�لأنثى، فكالهما م�سوؤول وكالهما مثاب �أو معاقب.

لذلك يقول تعالى موؤّكدً� م�سوؤولّية �لمر�أة، وقدرتها على �لتكامل �لإن�ساني كما 

�لرجل:

ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  {ڻ 

ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ 

.
(1(

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
�إلى غير ذلك من �لآيات �ّلتي ت�سير �إلى هذه �لحقيقة.

3- الهداي���ة والإرادة: فقولـــه تعالى: {ڻ   ۀ ۀ} ي�سيـــر �إلى حرّية �لإر�دة 

�لإن�سانّيـــة ذكرً� كان �لإن�سان �أو �أنثى، وكون �لإن�سان مريدً� مختارً� للطريق 

�ّلذي ي�سلكه �إّما �لتقى فالجّنة و�إّما �لتكذيب هلل ور�سوله فالنار.

ثم �إّن قوله تعالى: {ې   ې  ې}.

�إ�ســـارة �إلى �أّن �هلل تعالى لم يترك �لإن�سان دون �أن ُيعطيه �سبل �لهد�ية، حيث 

خلقه عاقاًل مختارً�، و�أر�سل له �لر�سل و�أنزل �لكتب �لإلهّية، ل �سّيما خاتم �لر�سل 

محّمد P، وخاتمة �لر�سالت �لإ�سالم �لعظيم، و�لقر�آن �لحكيم.

)1)  �سورة �لأحز�ب، �لآية:35.



56

ن
�رآ

ق��
ل���

ب ا
��ا

����
ح

ي ر
����

ف

خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- ترّكز �سورة �لليل على �لقيامة وما فيها من ثو�ب وعقاب.

- تحّفز هذه �ل�ســـورة �لمباركة �لعقل و�لفكر على �لتاأّمل في �لظو�هر �لكونّية 

و��ستخال�س �لنتائج و�لِعَبر.

- لفتـــت هذه �ل�سورة �إلى �زدو�جّية �لحيـــاة �لإن�سانّية �لموؤّلفة من ذكر و�أنثى، 

ة �لإ�ســـالم �ّلذي عّرف حقيقة �لوجود  متابعة لمنهـــج �لر�سالت �ل�سماوّية وخا�سّ

�لأنثوّي و�أّكد م�سوؤولّية �لمر�أة في �لحياة وقيمتها كما �لرجل.

- �أ�ســـارت �لآيات �لو�ردة فيهـــا �إلى حرّية �لإر�دة �لإن�سانّيـــة و�ختيار �لإن�سان 

للطريق �ّلذي ي�سلكه.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

ما معنى قوله �سبحانه:{ڻ   ۀ ۀ   «}}}.- 1

 تتحدث �ل�سورة عن مجموعتين من �لنا�س، تحّدث عنهما تف�سياًل.	- 

ف�ّسر قوله تعالى:{ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ «}.- 3

ر و�سع �لمر�أة تاريخّيًا؟ وماذ� فعل �لإ�سالم لها؟- 4 كيف ت�سوِّ

كيف ت�ستفيد من �ل�سورة �لهد�ية و�لإر�دة؟- 5
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

نخلة في الجّنة

روي عن �بن عّبا�س في نزول هذه �ل�سورة: »اأّن رجاًل كانت له نخلة فرعها في دار 

رج���ل فقي���ر ذي عيال، وكان الرجل اإذا ج���اء فدخل الدار و�ضعد النخلة لياأخذ منها 

التم���ر، فرّبم���ا �ضقطت التم���رة فياأخذها �ضبيان الفقير، فين���زل الرجل من النخلة 

حّتى ياأخذ التمر من اأيديهم، فاإن وجدها في فيه اأحدهم اأدخل اإ�ضبعه حّتى ياأخذ 

التم���رة م���ن فيه. ف�ض���كا ذلك الرجل اإلى النبّي P، واأخب���ره بما يلقى من �ضاحب 

النخلة.

فقال له النبّي P: اإذهب.

ولق���ي ر�ض���ول اهلل P �ضاح���ب النخل���ة فق���ال: تعطين���ي نخلت���ك المائل���ة اّلتي 

فرعها في دار فالن ولك بها نخلة في الجّنة؟

فقال له الرجل: اإّن لي نخاًل كثيراً، وما فيه نخلة اأعجب اإليَّ تمرة منها.

قال: ثّم ذهب الرجل.

فق���ال رج���ل كان ي�ضم���ع الكالم م���ن ر�ضول اهلل P: ي���ا ر�ض���ول اهلل اأتعطيني ما 

اأعطيت الرجل نخلة في الجّنة اإن اأنا اأخذتها؟

قال P: نعم.

فذه���ب الرج���ل ولقي �ضاحب النخلة ف�ضاومها منه فقال له: اأ�ضعرت اأّن محّمداً 

اأعطاني بها نخلة في الجّنة فقلت له يعجبني تمرتها واإّن لي نخاًل كثيراً فما فيه 

نخلة اأعجب اإليَّ تمرة منها؟

فقال له الآخر: اأتريد بيعها؟

عطى ما ل اأظّنه اأعطى.
ُ
فقال: ل اإّل اأن اأ
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قال: فما ُمناك؟

قال: اأربعون نخلة.

فقال الرجل: جئت بعظيم، تطلب بنخلتك المائلة اأربعين نخلة؟!

ثّم �ضكت عنه، فقال له: اأنا اأعطيك اأربعين نخلة.

�ْضِهْد اإن كنت �ضادقاً.
َ
فقال له: اأ

فمّر اإلى اأنا�س فدعاهم فاأ�ضهد له باأربعين نخلة، ثّم ذهب اإلى النبّي P فقال: 

يا ر�ضول اهلل اإّن النخلة �ضارت في ملكي، فهي لك.

فذهب ر�ضول اهلل P اإلى �ضاحب الدار، فقال له: النخلة لك ولعيالك. فاأنزل 

.
(1(

اهلل تعالى: {ڳ ڳ    ڳ...}«

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 501.
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة الن�ضراح املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيم اآياتها الكرمية. -

سورة االنشراح

الدرس السادس
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ٱ      ٻ ٻ ٻ
ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ    ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى 

�شرح المفردات:

1- ن�سرح: نب�سط.

2- الوزر: الحمل الثقيل.

3- اأنق�س: اأثقل اأو ك�سر.

4- الع�ضر: ال�سّدة وال�سيق.

5- الي�ضر: الراحة.

6- الن�ضب: التعب.

محتوى السورة وفضيلتها

نزلـــت هذه �ل�سورة فـــي مّكة، و�لمعروف �أّنهـــا نزلت بعد �ســـورة »ال�ضحى«، 

ومحتو�هـــا يوؤّيـــد ذلك، لأّنهـــا ت�سرد �أي�ســـًا ق�سمًا مـــن �لهبات �لإلهّيـــة للر�سول 

.P  لأكـــرم�
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فـــي �سورة �ل�سحى عر�ـــس لثالث هبات �إلهّية بع�سها مـــاّدّي وبع�سها معنوّي، 

وفـــي هذه �ل�سورة ذكر لثالث هبـــات �أي�سًا غير �أّن جميعها معنوّي. وتدور �ل�سورة 

ب�سكل عاّم حول ثالثة محاور:

الأّول: بيان �لنعم �لثالث: �سرح �ل�سدر، وو�سع �لوزر، ورفع �لذكر. 

الثاني: تب�سير �لنبّي P بزو�ل �لعقبات �أمام دعوته.

والثالث: �لترغيب في عبادة �هلل �لو�حد �لأحد.

ولذلـــك ورد عن �أهل �لبيـــت R ما يّدل �أّن هاتين �ل�سورتين �سورة و�حدة 

كما ذكرنـــا، و�أوجب قر�ءتهما معًا في �ل�سالة لوجـــوب قر�ءة �سورة كاملة بعد 

�لحمـــد .

وب�ساأن مـــكان نزول �ل�سورة، يتبّين �أّنها نزلت فـــي مّكة، ولكّن �آية: {ڭ ڭ 

ڭ}. حـــدت ببع�س �لباحثين �إلـــى �لعتقاد �أّنها نزلت في �لمدينة، حيث �رتفع 
ذكـــر �لنبـــّي P و�ساع �سيته فـــي كّل مكان. ولي�ـــس هذ� �لدليل بتـــاّم، لأّن �لنبّي 

�لأكرم P ذ�ع �سيته قبل �لهجرة رغم كّل �لعقبات و�لم�ساكل وكان �لحديث عن 

دعوتـــه على �لأل�سن فـــي جميع �لمحافل، كما �أّن خبر �لدعـــوة �نت�سر في �لحجاز 

ة من خـــالل �لو�فدين على مّكة في مو�ســـم �لحّج، كما من  عاّمـــة و�لمدينة خا�سّ

�لمحتمل �لقـــول �إّن �لنبّي P ُرفع من �ساأنه ومكانته بمجّرد حمله لهذه �لر�سالة 

�ل�سريفـــة مـــن �هلل تعالـــى، �أو بجريان ذكره علـــى �أل�سن �لأنبياء قبلـــه و�أّنه �لنبّي 

�لخاتم �ّلذي ُتختم به ر�سالت �ل�سماء لأهل �لأر�س.

في ف�سيلة هذه �ل�سورة ورد عن �لنبّي �لأكرم P �أّنه قال:

.
(1(

عطَي من الأجر كمن لقي محّمداً مغتّماً ففّرج عنه«
ُ
»من قراأها اأ

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 507.
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في كنف السورة

�سورة �لإن�سر�ح �لمباركة فيها �لعديد من �ل�ستفاد�ت، منها:

1- �سرح ال�سدر:

م�ساألة �سرح �ل�سدر وردت في �لعديد من �لآيات �لقر�آنّية، ففي �سورة �لأنعام، 

�لآية/125، قال تعالى: {ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ}.
وفي �سورة �لنحل، �لآية/106، قال تعالى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ     }.

وفي �سورة طه، �لآية/25، بخ�سو�س دعاء �لنبّي مو�سى Q قال تعالى: {ۇ  

ۇ ۆ ۆ ۈ}.

وفي �سورة �لزمر، �لآيـــة/22، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  

پ پ }.
وفي هذه �ل�سورة )�لن�سر�ح(: {ۀ  ہ ہ ہ}.

وهنا نقف على بع�س ال�ضتفادات من هذه الآيات:

اأ- الهداية و�سرح ال�سدر في الإ�سالم:

فاآية �لأنعام/125، و�آية �لزمر/22، ت�سير�ن بو�سوح �أّن �هلل يهدي وينير طريق 

من �سرح �سدره لالإ�سالم و�آمن بعقيدته )باهلل تعالى وبالأنبياء ومنهم ر�سول �هلل 

P و�ليوم �لآخر يوم �لجز�ء(، �أّما من �سرح �سدره للكفر)�لنحل/106(، و�سلَّ 

ق �ل�سدر. عن �لإ�سالم فهو �سيِّ

وهـــذه حقيقـــة ترونهـــا بو�ســـوح �إذ� قارنتـــم بين �لم�سلـــم �ّلذي �ســـرح �سدره 

لالإ�سالم بكّل تعاليمه، وبين �لكافر �أو �لمنافق �أو �لفا�سق �ّلذين �أقفلو� �سدورهم 

عن �لإ�سالم.
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فال�سنـــف �لأّول، من�ســـرح �ل�سدر و�لعقـــل، مطمئّن �لروح، م�ستقـــّر �لنف�س، 

و�ل�سنف �لثاني، �سّيـــق �ل�سدر و�لفكر، قلق �لروح، خائف �لنف�س، وهذه حقيقة 

ل �سّك فيها.

ول نريـــد �أن ناأتـــي بتقاريـــر عن �لمـــاأزق و�ل�سيـــق �لروحّي و�لنف�ســـّي و�لعقلّي 

و�لحياتّي �ّلذي يعي�س فيه �ل�سنف �لثاني، فالتقارير كثيرة تمالأ �سفحات �لجر�ئد 

و�لمجـــاّلت، فهذ� َيقتل، وذ�ك ينتحر، و�آخر مري�ـــس نف�سّيًا في �لم�سّحات، �إلى 

�آخر �لأوبئة �لفردّية و�لجتماعّية.

ب- المق�سود من »ال�سدر«:

هنـــا هو �لروح و�لفكـــر. وهذه �لكناية ترد كثيرً�. و�لمق�ســـود من »ال�ضرح« هو 

�ّت�ساع �لروح و�رتفاع �لفكر و�نف�ساح �أفق �لعقل �لب�سرّي، لأّن تقّبل �لحّق ي�ستدعي 

�لتنـــازل عن �لكثير مـــن �لم�سالح �ل�سخ�سّية، مّما ل يقدر عليـــه �إّل ذوو �لأرو�ح 

�لعالية و�لأفكار �ل�سامية.

ج- معجزة قراآنّية علمّية:

ثبت �ليوم علمّيًا �أّن �لهو�ء �لمحيط بالأر�س م�سغوط و�سالح لتنّف�س �لإن�سان، 

�إّننا  ولكّننا كّلما �رتفعنا قّلت كثافة �لهو�ء ون�سبة وجود �لأوك�سجين فيه، بحيث 

�إذ� �رتفعنا ب�سعة كيلومتر�ت �أ�سبح من �ل�سعب �أن نتنّف�س ب�سهولة )بغير قناة 

�لأوك�سجين(، و�إذ� ما و��سلنا �سعودنا �زد�د �سيق تنّف�سنا و�أ�سبنا بالغماء. �إن 

، وفي زمن نزول �لقر�آن، قبل �أن 
(1(

ذكر هذ� �لت�سبيه في �سورة )�لأنعام/125)

تثبت هذه �لحقيقة �لعلمّية، ُيعتبر و�حدً� من معجز�ت �لقر�آن �لعلمّية.

)1) يقـــول تعالـــى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}
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د- في خ�سو�س الآية {ۀ  ہ ہ ہ} في �سورة الن�سراح:

بعد �أن عرفنا �أهّمّية �سرح �ل�سدر لالإ�سالم، ومدى �سرورتها لالإن�سان �لم�سلم 

لهد�يتـــه و�رتقائه �لفكرّي و�لمعنـــوّي، نعلم مدى �أهمّية ذلـــك لالأنبياء و�لر�سل، 

حيث كّلما كان دور �لإن�سان �أعظم كانت �لحاجة �إلى �سرح �ل�سدر �أعظم.

لذلك نرى �لنبّي مو�سى Q يدعو ربَّه، عندما �أمره بالذهاب �إلى فرعون

.
(1(

{ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ }

فـــال يمكـــن لقائد كبيـــر �أن يجابه �لعقبـــات دون �ن�سر�ح �ل�ســـدر. ومن كانت 

ر�سالته �أعظم )كر�سالة �لنبّي P( كانت �ل�سرورة ل�سرح �سدره �أكبر.

ـــة ر�سول �هلل P �ّلذي قال: »ما اأوذي نبّي  و�لمتمّعـــن في حياة �لأنبياء وخا�سّ

، يرى مدى تحّملهم لأقو�مهم و�سبرهم على �أذ�هم، وكّل ذلك 
(2(

مث���ل م���ا اأوذيت«

بعون �هلل وتوفيقه.

2- رفع الذكر:

يفهم كثيـــر من �لنا�س �لإ�سالم فهمًا خاطئًا، فمثـــاًل: بع�س �لنا�س يح�سب �أّن 

�لإ�ســـالم يحب�س �لإن�ســـان في ذ�ته، ويكبت طموحاته حّتـــى ولو كانت �سريفة، ول 

ير�سى لالإن�سان �أن يكون م�سهورً� بالمطلق. هذه �لنظرة ينفيها �لعديد من �لآيات 

ومنها هذه �لآية، حيث عّد �هلل من �لنعم على ر�سول �هلل »رفع الذكر« �ّلذي يعني 

�ل�ستهار بالذكر �لمرتفع �لح�سن.

فـــال �سيـــر �أن يكـــون �لموؤمـــن م�سهـــورً� بالفكر �لو��ســـع، و�لأخـــالق �لح�سنة، 

و�لف�سائل �لكريمة، طالما �أّنها في ر�سا �هلل ل ر�سا �لّذ�ت.

)1) �سورة طه، �لآيتان:26-25.

)2)  مناقب �آل �أبي طالب، �بن �سهر�آ�سوب، ج3، �س42.
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فهذ� محّمــــد P �لفقير �ليتيم �أ�سبح ر�سول �هلل، فا�سمه مع �لإ�سالم و�لقر�آن 

قــــد مــــالأ �لآفاق، و�أكثر من ذلــــك �قترن ��سمه با�سم �هلل �سبحانــــه في �لأذ�ن يرفع 

�سباح م�ساء على �لماآذن، و�ل�سهادة بر�سالته ل تنفّك عن �ل�سهادة بتوحيد �هلل...

وفي �لف�سائل و�لمكارم و�لذكر �لح�سن فليتناف�س �لمتناف�سون.

3- اإّن مع الع�سر ي�سرًا:

ة عند �ل�سيق و�لم�ساكل و�لمتاعب  هذه �لحقيقة ينبغي �أن تظّل في �لقلوب، خا�سّ

و�لفقــــر. لقد �أّكد �هلل تعالى هذه �لحقيقة مّرتيــــن، فلن يبقى �لفرد ول �لأّمة على 

حالــــة �ل�سيــــق، فاإّن مع �ل�سيق �سعًة، ومع �لفقر غنًى، ومــــع �ل�سّدة فرجًا، وهذ� ما 

نتعّلمــــه من حيــــاة ر�سول �هلل P و�لم�سلمين �لأو�ئل �ّلذيــــن كانو� في �أ�سّد �سيق، 

من �لح�سار �لجتماعّي و�لقت�سادّي و�لنف�سّي، فاأ�سرق �لفرج من بعد �لع�سر.

فالآيـــة توؤّكـــد �سفة �لتفاوؤل فـــي نف�س �لموؤمـــن، وتبعد عنه هو�ج�ـــس �لت�ساوؤم 

و�لقلق.

4- العمل الدائم والعتماد على اهلل تعالى:

{ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې}.

ذكر �لمف�ّسرون لتف�سير �لآيتين معاني، منها:

�إذ� فرغت من فري�سة �ل�سالة فادع �هلل و�طلب منه ما تريد.

�أو عند فر�غك من �أمور �لدنيا �بد�أ باأمور �لآخرة و�ل�سالة وعبادة �لرّب.

�أو عند فر�غك من �لو�جبات توّجه �إلى �لم�ستحّبات �ّلتي حّث �هلل عليها.

�أو عند فر�غك من جهاد �لأعد�ء �نه�س �إلى �لعبادة.

�أو عند فر�غك من جهاد �لأعد�ء �بد�أ بجهاد نف�سك.
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�أو عند �نتهائك من �أد�ء �لر�سالة �نه�س لطلب �ل�سفاعة.

�أو كمـــا عـــن �لح�سكانـــّي، حيث روى عـــن �لإمام �ل�سادق Q فـــي »�ضواهد 

.
(1(

التنزيل« في تف�سير �لآية: »اإذا فرغت فان�ضب علّياً بالولية«

�أو كمـــا عـــن �لقرطبّي في تف�سيـــره حيث روى عن بع�سهـــم �أّن معنى �لآية: �إذ� 

فرغت فان�سب �إمامًا يخلفك.

ولكـــن كّل هذه �لمعانـــي يجمعها معنى عاّم، وهدفهـــا �أن تحّث �لم�سلمين على 

عدم �لخلود �إلى �لر�حة، وتدعوه �إلى �ل�سعي و�لعمل �لد�ئم، �عتمادً� و�ّتكاًل على 

�هلل تعالى.

)1)  ر�جع: �سو�هد �لتنزيل، �لحاكم �لح�سكانّي، ج2، �س451، ح1116 �إلى 1119.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

 على �لنبّي P، وب�ّسرته بزو�ل �لعقبات 
ٍ
- لقد بّينت �سورة �لن�سر�ح ثالث ِنَعم

�أمام دعوته، ودعت �إلى عبادة �هلل و�لرغبة �إليه.

- يهـــدي �هلل تعالـــى �إليه من �سرح �ســـدره متقّباًل لالإ�ســـالم ومعتقدً� بما �أمر 

بـــه �لنبـــّي P، ومثل هذ� يكـــون مطمئّنًا م�ستقـــّرً� ر��سيًا، �أّما مـــن �ساق �سدره 

بالإ�سالم و�سرح للكفر �سدرً� فاإّن حياته تكون في قلق و��سطر�ب د�ئمين.

- ل �سير �أن يكون �لموؤمن م�سهورً� باأخالقه �لح�سنة و�سفاته �لحميدة طالما 

�أّنها في ر�سا �هلل ل ر�سا �لذ�ت.

- توؤّكد �ل�سورة على �سفة �لموؤمن من �لمتفاءل ل �لمت�سائم.

- ينبغي للموؤمن �أن تكون حياته في �سعي د�ئم.

- ينبغي فيه ر�سا �هلل �سبحانه.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

لماذ� تكّررت �لآية {ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ} مّرتين؟- 1

ما هو �لمق�سود من �سرح �ل�سدر؟- 2

�ذكر �لمعجزة �لقر�آنّية �ّلتي نّبهت �إليها �سورة �لإن�سر�ح.- 3

هل �ل�سهرة مذمومة مطلقًا؟- 4

ما �ّلذي توؤّكده �آية {ۇ ۆ        ۆ }؟- 5
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

الأ�شّد عبادة

عـــن �سليمان بن معّلى بن خني�س، عن �أبيه، قال: �ساأل �أبو عبد �هلل Q عن 

رجٍل و�أنا عنده فقيل له: �أ�سابته �لحاجة.

قال: فما ي�سنع �ليوم؟

قيل: في �لبيت، يعبد رّبه.

قال: فمن �أين قوته؟

قيل: من عند بع�س �إخو�نه.

:Q فقال �أبو عبد �هلل

.
(1(

»واهلل َللَّذي يقوته اأ�ضدُّ عبادة منه«

العقل

�أثنى قوم بح�ســـرة �لر�سول �لأقد�س P على رجٍل حتّى ذكرو� جميع خ�سال 

�لخير.

:P فقال ر�سول �هلل

»كيف عقل الرجل«؟

فقالو�: يا ر�سول �هلل! نخبرك عنه باجتهاده في �لعبادة و�أ�سناف �لخير ت�ساألنا 

عن عقله؟

فقـــال P: »اإّن الأحم���ق ُي�ضيب بحمق���ه اأعظم من فجور الفاج���ر واإّنما يرتفع 

.
(2(

لفى من رّبهم على قدر عقولهم« العباد غداً في الدرجات وينالون الزُّ

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 508.

)2)  مجمع �لبيان، ج 5، �س 53.
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة القدر املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيمها. -

سورة القدر

الدرس السابع 





73

قر
لق

ف ا
مر

س

ٱ      ٻ ٻ ٻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ        ٺ ٺ 
ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ           ڤ    ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ       ڄ

�شرح المفردات:

ـــن فيها  ر �هلل فيهـــا م�سيـــر �لب�سر وتعيَّ 1- ليل���ة الق���در: هـــي ليلـــة يقـــدِّ

ر�تهم. مقدَّ

.
(1(

2- الروح: مخلوق عظيم يفوق �لمالئكة

)1)  وقيل �إّنه جبر�ئيل.
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محتوى السورة وفضيلتها

محتـــوى �ل�سورة كمـــا هو و��سح من ��سمها بيان نزول �لقـــر�آن �لكريم في ليلة 

�لقدر، وبيان �أهّمّية هذه �لليلة وبركاتها.

وحـــول مكان نزولها في مّكـــة �أو �لمدينة، �لم�سهور بيـــن �لمف�سرين �أّنها مّكّية 

و�حتمـــل بع�سهم �أّنها مدنّية، لمـــا روي �أّن �لنبّي P ر�أى فـــي منامه »بني اأمّية« 

يت�سّلقـــون منبره، ف�سعب ذلك عليه و�آلمه، فنزلـــت �سورة �لقدر ت�سلية له )لذلك 

قيل �إّن �ألف �سهر في �ل�سورة هي مّدة حكم بني �أميَّة(. ونعلم �أّن منبر �لنبّي �أقيم 

.
(1(

في م�سجد �لمدينة ل في مّكة

لكّن �لم�سهور كما قلنا �أّنها مّكّية. وقد تكون �لرو�ية من قبيل �لتطبيق ل �سببًا 

فـــي �لنـــزول. ويكفي في ف�سيلـــة تالوتها ما روي عن �لنبّي P قـــال: »من قراأها 

.
(2(

اأعطي من الأجر كمن �ضام رم�ضان واأحيا ليلة القدر«

وعــــن �لإمام محّمد بــــن علّي �لباقّر L قال: »م���ن قراأ اإّنا اأنزلن���اه بجهر كان 

.
(3(

ك�ضاهر �ضيفه في �ضبيل اهلل، ومن قراأها �ضّراً كان كالمت�ضّحط بدمه في �ضبيل اهلل«

وو��ســـح �أّن كّل هـــذه �لف�سائل في �لتالوة تزد�د وتتاأّكـــد لمن يقر�أها ويفهمها 

ويعمل بها؛ �أي من يقّدر �لقر�آن حّق قدره ويطّبق �آياته في حياته.

في كنف السورة

1- ليلة القدر والقدر:

في �لإ�سالم �لعظيم �هتمام ببع�س �لأمكنة و�لأزمنة، فلقد جعل بع�سها مباركًا 

لخ�سو�سّيـــة فيها عـــن غيرها، فمثاًل بـــارك �لم�سجد �لحر�م و�لكعبـــة �لمكّرمة 

)1)  روح �لمعاني، ج 30، �س 188 و»�لدر �لمنثور«، ج 6، �س 371.

)2)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 516.

)3)  م.ن..
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و�لم�سجد �لأق�سى، وبارك �سهر رم�سان وعّظم �لأ�سهر �لحرم )ذي �لقعدة، ذي 

�لحّجـــة، رجب، محّرم( وبارك ليلة �لقدر �ّلتي �أنـــزل فيها �لقر�آن �لعظيم: {ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ}.

2- وجه الت�سمية بليلة القدر:

�أّمـــا بخ�سو�ـــس ت�سميتها بليلة �لقـــدر فقد قيل فـــي ذلك �لكثير ولكـــّن �أ�سهر 

�لأقو�ل:

�إّنهـــا �لليلـــة �ّلتـــي تعّين فيها مقـــّدر�ت �لعباد ل�سنـــة كاملة، كمـــا ي�سهد لذلك 

قولـــه تعالـــى: {پ پ پ پ       ڀڀ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ 

.
(1(

ٿ}
وقد ورد في بع�س �لرو�يات: في هذه �لليلة تعّين مقّدر�ت �لنا�س ل�سنة كاملة، 

وهكـــذ� �أرز�قهـــم، ونهايـــة �أعمارهم، و�أمـــور �أخرى ُتفـــرق وتبّين في هـــذه �لليلة 

�لمباركة.

3� {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ}:

يقـــول تعالى في �ســـورة �لدخـــان:{پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  

 هي ليلة 
(2(

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ} �لليلـــة �لمباركـــة كما ذكر �لمف�ّســـرون
 جملة و�حـــدة، ثّم نزل من 

(3(

�لقـــدر، �أنـــزل �هلل �لقر�آن فيها �إلـــى �لبيت �لمعمور

. وفي هذه �لليلة يقّدر 
(4(

�لبيت �لمعمور على ر�سول �هللP في طول ع�سرين �سنة

�هلل كّل �أمـــر من �لحّق و�لباطـــل وما يكون في تلك �ل�سنة، يقـــّدم ما ي�ساء ويوؤّخر 

)1)  �سورة �لدخان، �لآيتان: 3 ـ 4.

)2)  ر�جع: �لتف�سير �لأ�سفى، �لفي�س �لكا�ساني، ج 2، �س 1150.

)3)  يقـــول �ل�سيـــخ �لمفيـــد: جاء في �لحديث �أّن �هلل تعالـــى خلق بيتًا تحت �لعر�س �سّماه �لبيت �لمعمـــور تحّجه �لمالئكة في كّل 

عـــام، وخلق في �ل�سماء �لر�بعة بيتًا �سّمـــاه �ل�سر�ح وتعّبد �لمالئكة بحّجه و�لتعظيم له و�لطو�ف حوله وخلق �لبيت �لحر�م 

في �لأر�س وجعله تحت �ل�سر�ح. ت�سحيح �عتقاد�ت �لأمامية، �س 78.

.Q4)  ر�جع: �لأمالي لل�سدوق، �س 119، رو�ية عن �ل�سادق(
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مـــا ي�ساء، من �لآجـــال و�لأرز�ق، و�لباليا و�لأعر��س و�لأمر��س. وعن حمر�ن بن 

�أعيـــن �أّنه �ساأل �أبا جعفر �لباقرQ عن قول �هلل عّز وجّل{پ  پ  پ  پ        

ڀ} قـــالQ: »نع���م، ليل���ة القدر، وه���ي في كّل �ضن���ة في �ضه���ر رم�ضان في 
الع�ضر الأواخر، فلم ينزل القراآن اإّل في ليلة القدر، قال اهلل عّز وجّل:{ٺ  ٺ  

ٿ     ٿ  ٿ} قالQ: يقّدر في ليلة القدر كّل �ضيء يكون في تلك ال�ضنة اإلى 
مثله���ا م���ن قابل، خير و�ضّر وطاعة ومع�ضية ومولود واأجٌل ورزق، فما قّدر في تلك 

ال�ضنة وق�ضي فهو المحتوم، وهلل عّز وجّل الم�ضيئة«.

قـــال حمر�ن: قلـــت:{ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} �أّي �سيء عنى بذلك؟ قال

Q: »العمل ال�ضالح فيها من ال�ضالة والزكاة واأنواع الخير، خيٌر من العمل في 

األف �ضهر لي�س فيها ليلة القدر، ولول ما ي�ضاعف اهلل تبارك وتعالى للموؤمنين ما 

.
(1(

بلغوا، ولكّن اهلل ُي�ضاعف لهم الح�ضنات«

4- اهلل لم يقطع ال�سلة بخلقه )المدد الغيبي(:

فـــي �ســـورة �لقدر تاأكيد علـــى �أّن �هلل تعالى لم يخلق �لخلق ثـــّم تركهم، بل هو 

يقـــّدر �سوؤونهم ويتابـــع �أمورهم، وير�ســـل �لمالئكة �إلـــى �لأر�س لتدبيـــر �أحو�لها 

�سة، �أو  ومـــن عليها، وهذ� ت�سلية لقلـــوب �لموؤمنين، فلي�س �لأمر كمـــا قالت �لمفوِّ

كمـــا قالـــت �ليهـــود: {ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ  ەئ ەئوئ وئ ۇئ 

، وهـــذ� كنايـــة عن كمال �لقـــدرة بحيث �أّن كّل 
(2(

ۇئ ۆئ ۆئ      ۈئۈئ ...}

مـــا يحدث على وجه �لأر�س وفي �لعالم هو من �إنفاقه �سبحانه وكّل وجود يح�سل 

فاإّنما هو من خز�ئنه.

و�لآيات في �لكتاب �لكريم كثيرة، وهي توؤّكد �أّن �هلل عليم بخلقه، ومتابٌع ل�سوؤونهم

)1)  �لكافي، �لكليني، ج 4، �س 157.

)2)  �سورة �لمائدة، �لآية:64.
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يقول تعالى:

.
(1(

{گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳڱ}

.
(2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

.
(3(

{ې  ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ}

�إلى غير ذلك �لكثير من �لآيات �ّلتي توؤّكد �أّن �هلل مّطلع على �سوؤون خلقه، ولم 

.
(4(

يتركهم، وهذ� ما يوؤّكده �لأمر بالدعاء: {ٺ ٺ ٺٿ}

.
(5(

{ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ...}

.
(6(

{ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ    ٴۇ ۋ}

.
(7(

وورد في �لحديث: »اإذا دعوت فظنَّ حاجتك بالباب«

وورد فـــي دعـــاء زين �لعابديـــن Q: »الّله���ّم اإّني اأج���د �ضبل المطال���ب اإليك 

م�ضرع���ة، ومناه���ل الرج���اء لديك مترع���ة، وال�ضتعانة بف�ضلك لم���ن اأّملك مباحة، 

واأب���واب الدع���اء اإلي���ك لل�ضارخين مفتوح���ة، واأعلم اأّن���ك للراجين بمو�ض���ع اإجابة، 

.
(8(

وللملهوفين بمر�ضد اإغاثة«

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية:235.

)2)  �سورة �لبقرة، �لآية:77.

)3)  �سورة �لحجر�ت، �لآية:16.

)4)  �سورة غافر، �لآية:60.

)5)  �سورة �لبقرة، �لآية:186.

)6)  �سورة �لنمل، �لآية:62.

)7)  �لكافي، باب �ليقين في �لدعاء، ج 2، ح 1، �س 473.

)8)  دعـــاء �أبي حمزة �لثمالي )ر�جع: مفاتيح �لجنان: �أعمال �أ�سحـــار �سهر رم�سان( وللدعاء �سروطه وفل�سفته، و�لحديث عن 

ذلك له مكانه.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- بّينت �سورة �لقدر �أهمّية هذه �لليلة �لمباركة، ونزول �لقر�آن فيها.

ة وف�ساًل  - �هتـــّم �لإ�ســـالم ببع�ـــس �لأمكنة و�لأزمنة وجعـــل لها مكانـــة خا�سّ

عظيمًا، ومنها ليلة �لقدر.

- ل�سم ليلة �لقدر �حتمالت تف�سيرّية متعّددة، �أ�سهرها: �أّنها �لليلة �لتي تعّين 

فيها مقّدر�ت �لعباد ولمّدة �سنة.

- كان فـــي هذه �ل�سورة �لمباركة تاأكيد علـــى �أّن �هلل تعالى متابع ل�سوؤون خلقه 

وفي ذلك ت�سلية للموؤمنين.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

ق بين ذلك ونزوله - 1 نعرف �أّن �لقر�آن نزل تدريجّيًا مّدة 23 عامًا، فكيف توفِّ

في ليلة و�حدة هي ليلة �لقدر؟

ما �لمر�د بـ )�لروح( في قوله تعالى: {ٿ ٿ ٹ  ٹ }؟- 2

ما هو �لقول �لم�سهور في وجه ت�سمية ليلة �لقدر؟- 3

كيف ت�سّور عدم قطع عالقة �هلل تعالى مع �لب�سر؟- 4
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 خطبة النبّي P في ف�شل �شهر رم�شان واأعماله

روى �ل�ســـدوق ب�سند معتبر عن �لر�سا Q عن �آبائـــه، عن �أمير �لموؤمنين 

Q قال:

�إّن ر�سول �هلل P خطبنا ذ�ت يوم، فقال:

»اأّيه���ا النا����س: اإّن���ه قد اأقب���ل اإليكم �ضه���ر اهلل بالبركة والرحم���ة والمغفرة، �ضهر 

ه���و عند اهلل اأف�ض���ل ال�ضهور، واأّيامه اأف�ضل الأّيام، ولياليه اأف�ضل الليالي، و�ضاعاته 

اأف�ض���ل ال�ضاع���ات، هو �ضهر ُدعيتم فيه اإل���ى �ضيافة اهلل، وُجعلتم فيه من اأهل كرامة 

اهلل، اأنفا�ضك���م في���ه ت�ضبيح، ونومك���م فيه عبادة، وعملكم فيه مقب���ول، ودعاوؤكم فيه 

م�ضتج���اب، ف�ضل���وا اهلل رّبك���م بنّي���ات �ضادق���ة، وقلوب طاه���رة، اأن يوّفقك���م ل�ضيامه، 

وت���الوة كتاب���ه، ف���اإّن ال�ضقّي م���ن حرم غفران اهلل ف���ي هذا ال�ضهر العظي���م. واذكروا 

بجوعك���م وعط�ضك���م في���ه، ج���وع ي���وم القيام���ة وعط�ض���ه، وت�ضّدق���وا عل���ى فقرائكم 

وم�ضاكينك���م، ووّق���روا كبارك���م، وارحم���وا �ضغارك���م، و�ضل���وا اأرحامك���م، واحفظ���وا 

���وا عّم���ا ل يحّل النظر اإلي���ه اأب�ضاركم، وعّما ل يح���ّل ال�ضتماع اإليه  األ�ضنتك���م، وغ�ضّ

اأ�ضماعكم، وتحّننوا على اأيتام النا�س، يتحّنن على اأيتامكم، وتوبوا اإليه من ذنوبكم، 

وارفع���وا اإلي���ه اأيديكم بالدع���اء، في اأوقات �ضلواتك���م، فاإّنها اأف�ض���ل ال�ضاعات، ينظر 

اهلل )ع���زَّ وج���لّ َ( فيه���ا بالرحمة اإل���ى عباده، يجيبه���م اإذا ناجوه، ويلّبيه���م اإذا نادوه، 

وي�ضتجيب لهم اإذا دعوه..

اأّيه���ا النا����س: اإّن اأنف�ضك���م مرهون���ة باأعمالك���م، ففّكوه���ا با�ضتغفارك���م وظهوركم 

ثقيل���ة م���ن اأوزارك���م، فخّففوا عنه���ا بطول �ضجودك���م، واعلم���وا اأّن اهلل تعالى ذكره، 

اأق�ض���م بعّزت���ه اأن ل يع���ّذب الم�ضّلين وال�ضاجدي���ن، واأن ل يرّوعهم بالن���ار يوم يقوم 
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النا�س لرّب العالمين..

ر منكم �ضائماً موؤمناً في هذا ال�ضهر، كان له بذلك عند اهلل  اأّيها النا�س: من فطَّ

عت���ق رقب���ة، ومغفرة لما م�ضى من ذنوبه، قيل: يا ر�ضول اهلل P ولي�س كّلنا يقدر 

على ذلك فقال P اّتقوا النار ولو ب�ضّق تمرة، اّتقوا النار ولو ب�ضربة من ماء فاإّن 

اهلل يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا الي�ضير، اإذا لم يقدر على اأكثر منه..

يا اأّيها النا�س: َمن ح�ّضن منكم في هذا ال�ضهر خلقه، كان له جواز على ال�ضراط، 

ي���وم ت���زّل فيه الأقدام، ومن خّفف في هذا ال�ضهر عّما ملكت يمينه، خّفف اهلل عليه 

ح�ضاب���ه، وم���ن ك���ّف فيه �ض���ّره، كف اهلل عنه غ�ضبه ي���وم يلقاه، ومن اأك���رم فيه يتيماً 

اأكرم���ه اهلل ي���وم يلق���اه، ومن و�ضل فيه رحم���ه، و�ضله اهلل برحمته ي���وم يلقاه، ومن 

قط���ع في���ه رحم���ه، قط���ع اهلل عنه رحمته ي���وم يلقاه، وم���ن تطّوع في���ه ب�ضالة، كتب 

اهلل ل���ه ب���راءة من النار، ومن اأّدى فيه فر�ضاً، كان له ثواب من اأّدى �ضبعين فري�ضة 

فيم���ا �ض���واه من ال�ضهور، ومن اأكثر فيه من ال�ضالة علّي ثّقل اهلل ميزانه يوم تخّف 

الموازين، ومن تال فيه اآية من القراآن، كان له مثل اأجر من ختم القراآن في غيره 

من ال�ضهور..

اأّيه���ا النا����س: اإّن اأبواب الجنان في هذا ال�ضه���ر مفّتحة، ف�ضلوا رّبكم اأن ل يغلقها 

عليك���م، واأب���واب الني���ران مغلق���ة، ف�ضل���وا ربك���م اأن ل يفتحه���ا عليك���م، وال�ضياطي���ن 

مغلولة، ف�ضلوا رّبكم اأن ل ي�ضّلطها عليكم..«.
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة القارعة املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيمها. -

 سورة القارعة

الدرس الثامن
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ٱ      ٻ ٻ ٻ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ 
ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  

�شرح المفردات:

وه��و  الق��رع  م��ن  القارع���ة:   -1

الط��رق ال�سدي��د م��ع اإحداث 

�سوت �سديد.

2- الفرا����س: جم��ع فرا�س��ة وهي 

الح�سرة المعروفة.

3- المبثوث: المتفّرق المنت�سر.

4- العهن: ال�سوف الم�سبوغ.

5- المنفو�س: المنثور.

6- موازي���ن: جم��ع مي��زان وه��ي 

و�سيلة لوزن الأج�سام.

7- اأّمه: ماأواه وملجاأه.

8- هاوية: جهّنم.
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محتوى السورة وفضيلتها

نزلت هذه �ل�سورة في مّكـــة �لمكّرمة، وتتناول ب�سكل عاّم: �لمعاد، ومقّدماته، 

بتعابيـــر حـــاّدة، وبيان موؤّثـــر. و�إنذ�ر �سريـــح وو��سح، حيث ت�سّنـــف �لنا�س يوم 

�لقيامة، �إلى �سنفيـــن �أو جماعتين: جماعه تكون �أعمالها ثقيلة في ميز�ن �لعدل 

�لإلهـــّي فتحظى جـــز�ًء بذلك، حيـــاًة ر��سية �سعيـــدة في جو�ر �لرحمـــة �لإلهّية، 

وجماعة �أعمالها خفيفة �لوزن، فتعي�س في نار جهّنم �لحاّرة �لمحرقة.

وقـــد ��ستـــّق ��سم هـــذه �ل�ســـورة، �أي »القارع���ة«، من �لآيـــة �لأولـــى فيها. وفي 

ف�سيلتهـــا يكفي �أن نقر�أ �لحديث �ل�سريف �لمروّي عن �لإمام �لباقر Q: »من 

ق���راأ القارع���ة اآمنه اهلل من فتنة الدّج���ال اأن يوؤمن به، ومن قيح جهّنم يوم القيامة 

.
(1(

اإن �ضاء اهلل«

في كنف السورة

1- القراآن واليوم الآخر:

هـــذه �ل�سورة �لمباركـــة ككثير من �سور �لقـــر�آن تتحّدث عـــن م�ساهد من يوم 

�لقيامة. ولو �أجلت ب�سرك في �لقر�آن �لعظيم لر�أيت مدى �هتمامه بق�سّية �ليوم 

�لآخر.

ر  رت �لأمـــور �ّلتي تتعّلق باليوم �لآخـــر كثيرً�، فمثاًل يـــوم �لقيامة ُكرِّ فلقـــد ُكرِّ

تقريبـــًا 70 مـــّرة، �ليوم �لآخـــر 26 مّرة، �لآخـــرة و�لد�ر �لآخـــرة 117 مّرة، جّنة 

وجّنات 141 مّرة، جهّنم 77 مّرة، �إلى غير ذلك.

ولقـــد �عتنـــى �لقـــر�آن �لعظيم بم�ساهـــد �لقيامـــة: �لبعث و�لح�ســـاب، �لنعيم 

و�لعـــذ�ب، حّتى عاد �ليوم �لآخر مـــن خالل بالغة �لقر�آن م�ســـّورً� ح�سّيًا، وحّيًا 

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 530.
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متحـــّركًا، وبارزً� �ساخ�سًا. وعا�ـــس �لم�سلمون في هذ� �لعالـــم عي�سة كاملة: ر�أو� 

م�ساهـــده، وتاأّثرو� بها، وخفقـــت قلوبهم و�ق�سعّرت جلودهـــم و�سرى في نفو�سهم 

�لفـــزع مـــّرة، وعاودهم �لطمئنان �أخرى، ولفحهم من �لنـــار �سو�ظ، ورّف �إليهم 

مـــن �لنار ن�سيم، فاأ�سبحو� و�لنار كمن قد ر�آها فهم فيها معّذبون، وباتو� و�لجّنة 

كمن قد عاينها فهم فيها منعّمون.

وما �هتمام �لقر�آن باليوم �لآخر �إّل لما يحمله �لإيمان باليوم �لآخر من �أهمّية 

لحياة �لأمم و�لأفر�د، حّتى �أّن �لقر�آن �لكريم قرن كثيرً� بين �لإيمان باهلل و�ليوم 

�لآخر، مّما ي�سير �إلى �أّن �لإيمان باهلل ل يكفي �لإن�سان )�لفرد و�لأّمة( في كماله 

�لروحـــّي و�سكينتـــه �لنف�سّيـــة و�سالحه �لأخالقـــّي و�ل�سلوكّي، ما لـــم يكن يقترن 

بالإيمان باليوم �لآخر.

{گ گ گ   ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  قـــال �هلل تعالـــى: 

.
(1(

ں ں ڻ   ڻڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ}
ې    ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ      ۋ  ۋ  {ٴۇ 

.
(2(

ې  ې ى ى ائ ائ}
�إلى كثير من �لآيات �لتي تقرن �لإيمان باهلل مع �لإيمان باليوم �لآخر.

2- �سور من الآخرة:

{ڀ}: من �أ�سماء �لقيامة لأّنها تقرع �لقلوب باأهو�لها ، ومثلها �لحاّقة 

 و�ل�ساّخـــة و�لطاّمة وما �إليها. {ٺ  ٺ}: ��ستفهـــام �أريد به تعظيم �ساأنها.

{ٺ  ٿ  ٿ  ٿ}: ما �ّلذي جعلك بها د�ريًا؟ فاإّنها فوق �لت�سّور.

{ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ}: هـــذ� بيـــان لبع�س ما يحدث 

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية:232.

)2)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:114.
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فيهـــا ل لبيان حقيقتهـــا، و�لفر��س معلوم وهو �لطير �ل�سغيـــر �ّلذي يتر�مى لياًل 

على �ل�ســـر�ج ، و�لمبثوث �لمتفّرق �لمنت�سر ... وقد �سّبه �سبحانه حال �لخلق يوم 

�لقيامة بحال �لفر��س في �لجهل و�لحيرة وت�ساقط �أكثرها في �لنار.

{ڤ  ڤ  ڦ  ڦ}: �لعهـــن �ل�ســـوف ، ونف�سه �أن 

تفّرق �سعر�ته بع�سها عن بع�س .

 {ڦ   ڄ  ڄ  ڄ}: و�لمـــر�د بـــه من طابـــت �سريرته و�سلح عمله 

{ڃ  ڃ  ڃ  ڃ}: �أي ير�ساها ويهناأ بها.

{چ  چ  چ  ڇ }: و�لمـــر�د بـــه من خبثت �سريرتـــه و�ساء عمله. 

{ڇ  ڇ}: �لمـــر�د باأّمه هنا ما ياأويـــه ويح�سنه، وبالهاوية جهّنم لأّن 

�لمجـــرم يهوي بهـــا، وقد بّينهـــا �سبحانه بقولـــه: {ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ}: هذ� كّل ما يمكن �أن تعرفه عن جهّنم، �أّما �إدر�ك حقيقتها فتعجز عنه 
�لأفهام لأّن قعرها بعيد، وعذ�بها �سديد.

3- الهاوية:

عـــن �أبي عبد �هلل Q، قال: »بينا عي�ضى ب���ن مريم Lفي �ضياحته اإذ مّر 

بقري���ة، فوج���د اأهله���ا موتى ف���ي الطريق والدور، فق���ال: اإّن هوؤلء مات���وا ب�ضخطة، 

تهم، فقيل له:  ولو ماتوا بغيرها تدافنوا، قال: فقال اأ�ضحابه: وددنا اأّنا عرفنا ق�ضّ

نادهم يا روح اهلل، قال، فقال:

ي���ا اأه���ل القري���ة. فاأجابهم مجي���ب منهم: لبيك يا روح اهلل، ق���ال: ما حالكم وما 

تك���م؟ ق���ال: اأ�ضبحن���ا في عافي���ة، وبتنا في الهاوي���ة، قال: فقال: وم���ا الهاوية؟  ق�ضّ

ق���ال: بح���ار م���ن نار فيها جبال من نار، قال: وما بلغ بكم ما اأرى؟ قال: حّب الدنيا 

وعب���ادة الطواغي���ت. قال: وما بلغ م���ن حّبكم الدنيا؟ قال: كحّب ال�ضب���ّي لأّمه، اإذا 

اأقبلت فرح، واإذا اأدبرت حزن. 
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ق����ال: وم����ا بل����غ من عبادتك����م الطواغيت؟ قال: كان����وا اإذا اأمرون����ا اأطعناهم. قال: 

فكيف اأجبتني ] اأنت [ من بينهم؟ قال: لأّنهم ملجمون بلجم من نار، عليهم مالئكة 

غ����الظ �ض����داد، واإّني كنت فيهم ولم اأكن منهم، فلّم����ا اأ�ضابهم العذاب اأ�ضابني معهم، 

فاأن����ا معّل����ق ب�ضج����رة اأخاف اأن اأكبكب ف����ي النار، قال: فقال عي�ض����ى Qلأ�ضحابه: 

.
(1(

النوم على المزابل، واأكل خبز ال�ضعير، خير مع �ضالمة الدين«

4- الثواب والعقاب:

ورد �لكثيـــر مـــن �لآيات في �لقر�آن �لكريم �ّلتي تتحـــّدث حول �لثو�ب و�لعقاب 

في �ليوم �لآخر، ومنها:

چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ  

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڈ}.

ولكن هنا مالحظة:

�سحيح �أّن �لإيمان بالآخـــرة وبالتالي �لثو�ب و�لعقاب فيها مهمٌّ و�أ�سا�س ولكن 

ل فّعالّية هذ� �لإيمان. �إذ� لم تتبعه �أمور تعطِّ

فمثـــاًل �لم�سيحّيـــة توؤمن بالثـــو�ب و�لعقـــاب، �إّل �أّنه دخلت �أمـــور عّطلت هذ� 

�لقانون �لإلهّي �لعادل.

لب ليفدي �لّنا�س من �لخطيئة،  من هذه �لأمور م�ساألة »�ضلب الم�ضيح« و�أّنه �سُ

�أو م�ساألـــة »العت���راف عن���د الكاه���ن« بحيـــث �إذ� �عترف �لمذنب ُتغفـــر ذنوبه، �أو 

م�ساألـــة »الم�ضح الأخير« حيـــث ي�ستمع �لق�ّس �إلى �عتر�فـــات �لم�سيحّي وهو يلفظ 

�أنفا�سه �لأخيرة، ويمنحه �لمغفرة �ّلتي ُتنجيه من �لنار، ويم�سحه حّتى يطهر من 

)1)  بحار �لأنو�ر، �لمجل�سي، ج70،�س102.
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�لخطيئة وي�سبح م�ستعّدً� للبعث �أمام �لَحَكم �لعدل، �إلى غير ذلك من �لم�سائل.

ع �لنا�ـــس على �لخطيئة،  ل قانون �لثـــو�ب و�لعقاب، وت�سجِّ هـــذه �لم�سائـــل تعطِّ

وهـــذ� ما نـــر�ه في �لمجتمع �لم�سيحـــّي. �أّما �لإ�سالم فلي�س عنـــده هذه �لأمور ول 

يوؤمن بها. نعم، عنده �لتوبة و�لغفر�ن من �هلل و�ل�سفاعة، ولكّن هذه ل ت�سبه تلك 

، حيث يدخل �ل�سيطـــان بتزييناته مع هوى 
ً
و�إن كان هنـــاك �أنا�ـــس يفهمونها خطاأ

�لنف�س في�سّوف لالإن�سان بالتوبة �إلى �آخر �لعمر، مع �أّن �لتوبة في �آخر �لعمر وعند 

تر�كم �لذنوب �أمر �سعب.

ي �لإن�سان نف�سه ب�سفاعة �ل�سافعين فـــي حين �أّنه لم يعرف حقيقة  وحيـــث يمنِّ

�ل�سفاعة.

�أل تعـــرف �أّنه قـــد ل ت�سملك �سفاعتهم R لأّن �لنغمار في �لمعا�سي يجعل 

�لقلب بالتدريج مظلمًا ومنكو�سًا ورّبما ي�سل �لإن�سان �إلى �لكفر، و�لكافر ل ُي�سفع 

له؟

ثّم �أل تعلم �أّنه �إذ� كانت �أثقال �لذنوب كثيرة يمكن �أّل ي�سفع �ل�سافعون لك في 

�لبـــرزخ و�لقبر، ويمكن �أن ل ت�سل �سفاعتهم في يوم �لقيامة �إّل بعد مّدة طويلة، 

كما ورد في بع�س �لأحاديث؟

فال ت�ستمع لل�سيطان ونف�ِسك �لأّمارة حيث يعد�نك بالرحمة �لو��سعة و�لمغفرة 

�لكريمة لأرحم �لر�حمين، فتتهاون وتنزلق في �لمعا�سي، في حين �أّن �هلل رحيم 

فـــي مو�ســـع �لرحمة و�سديد �لعقاب فـــي مو�سع �ل�سّدة، فلي�ـــس �سحيحًا �أن ترجو 

رحمة �هلل فح�سب دون �أن تخافه وتخ�سى عقابه، ونحن نقر�أ في دعاء �لفتتاح:

»واأيقن���ت اأّنك اأنت اأرحم الراحمين في مو�ضع العفو والرحمة واأ�ضّد المعاقبين 

في مو�ضع النكال والنِقمة«.

فاإذً� ينبغي فهم م�ساألة �لتوبة وغفر�ن �هلل ورحمته و�ل�سفاعة و�ل�ستغفار فهمًا 

�سحيحًا، و�إّل كانت �لآخرة و�لثو�ب و�لعقاب ل �أثر لها.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- تتنـــاول هـــذه �ل�سورة مو�سوع �لمعـــاد وت�سّنف �لنا�ـــس جماعتين و�حدة في 

جو�ر �لرحمة �لإلهّية و�أخرى في نار حامية.

- �هتـــّم �لقـــر�آن ببيـــان �أحو�ل يـــوم �لقيامة حّتى �أم�ســـى قالبًا ح�سّيـــًا، يتمّثل 

للموؤمنين في جميع تقّلباتهم ومعائ�سهم.

- �إّن �إدر�ك حقيقة جهّنم تعجز عنه �لأفهام لأّن قعرها بعيد وعذ�بها �سديد..

- �إّن �لثو�ب و�لعقاب قانون �إلهّي يجزى به �لعامل في هذه �لدنيا �إّل �أّن بع�س 

�لأفكار �لخاطئة حول هذ� �لقانون عّطلت مفاعيله لدى بع�س �لنا�س ما حد� بهم 

�إلى �رتكاب �لذنوب.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

ماذ� تتناول هذه �ل�سورة ب�سكل عاّم؟- 1

ت�سّنف هذه �ل�سورة �لنا�س يوم �لقيامة �إلى �سنفين تحدث عنهما.- 2

هل �لقارعة ��سم للقيامة �أو لمقّدماتها؟- 3

هل هناك ما يعّطل فّعالّية �لإيمان بالآخرة في �لإ�سالم؟- 4
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

نقطة هاّمة

يقول الإمام الخمينّي }:

علـــى �سالك طريق �لهد�يـــة و�لنجاة �لنتباه �إلى نقطة هاّمـــة، هي �أنَّ �لتوفيق 

�إلـــى �لتوبـــة �ل�سحيحة �لكاملة مع توفيـــر �سر�ئطها من �لأمـــور �ل�سعبة، وقلياًل 

ة  مـــا ي�ستطيع �لإن�سان �أن ي�سل �إلى هـــذ� �لمق�سد. بل �إّن �قتر�ف �لذنوب وخا�سّ

�لمعا�ســـي �لكبيرة يجعل �لإن�ســـان غافاًل عن ذكر �لتوبة نهائّيـــًا. و�إذ� ما �أثمرت 

وقويت �سجرة �لمعا�سي في مزرعـــة قلب �لإن�سان وتحّكمت جذورها، �ستكون لها 

نتائج وخيمة: منها حّث �لإن�سان على �لن�سر�ف كّليًا عن �لتفكير في �لتوبة، و�إذ� 

تذّكرهـــا �أحيانـــًا تكا�سل في �إجر�ئها و�أّجلهـــا وقال: »اليوم اأو غداً وه���ذا ال�ضهر اأو 

ال�ضهر المقبل«.

ويخاطب نف�سه قائـــاًل: �إّنني �أتوب �آخر �لعمر و�أّيام �ل�سيخوخة توبة �سحيحة، 

و�إّنـــه يغفل عـــن �أّن هذ� مكر مـــع �هلل {ٺ ٺ  ٺ} ل يتوّقـــع �لإن�سان �أّنه 

بعـــد �أن تقوى جـــذور �لذنوب في نف�سه، ي�ستطيع �أن يتـــوب �أو يقوم بتوفير �سروط 

�لتوبـــة. �إّن �أف�سل �أّيـــام �لتوبة وربيعها هي فتـــرة �أّيام �ل�سبـــاب. لأّن �لذنوب �أقّل 

و�سو�ئب �لقلب وظلمات �لباطل �أخّف، و�سروط �لتوبة �أ�سهل و�أي�سر. وقد يكثر في 

�سّن �ل�سيخوخة حر�س �لإن�ســـان وطمعه وحّبه للمال ويزد�د طول �أمله وقد �أثبتت 

�لتجربة ذلك.

 �أف�سل �ساهد على هذه �لمقولة.
(1(

و�لحديث �لنبوّي �ل�سريف

و�إذ� �فتر�سنـــا �أّن �لإن�ســـان ي�ستطيـــع �لقيـــام بهـــذ� �لعمل )�لتوبـــة( في �سّن 

)1)  عن ر�سول �هلل P: »يهرم بني �آدم ويبقى معه �ثنتان �لحر�س و�لأمل«، �لخ�سال، ج 1، �س 73.
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�ل�سيخوخـــة. فما هو �ل�سمـــان للو�سول �إلى �سّن �ل�سيخوخة وعـــدم �إدر�كه �لأجل 

�لمحتـــوم �أّيـــام �ل�سباب على حين غـــّرة، وهو م�سغـــول بالذنـــوب و�لع�سيان؟ �إّن 

�نخفا�ـــس عدد �لم�سّنين دليل علـــى �أّن �لموت �أقرب �إلى �ل�سباب منه �إلى �ل�سيخ. 

�إّننـــا فـــي �لمدينة �ّلتـــي تحتوي على خم�سيـــن �ألف ن�سمة لم نجـــد خم�سين �سيخًا 

يناهز عمر كّل منهم ثمانين عامًا.

فيـــا �أّيها �لعزيز كن على حذر من مكائد �ل�سيطان ول تمكر على �هلل ول تحتل 

عليـــه بـــاأن تقول �أعي�ـــس خم�سين عامًا �أو �أكثـــر مع �لأهو�ء، ثـــّم �أ�ستغفر رّبي لدى 

�لموت و�أ�ستدرك �لما�سي، لأّن هذه �أفكار و�هية.

ل  �إذ� �سمعـــت �أو علمت من �لحديث �ل�سريـــف �أّن �هلل �سبحانه وتعالى قد تف�سّ

علـــى هـــذه �لأمة بتقّبـــل توبتهم قبـــل م�ساهدة �آثـــار �لموت �أو عنـــد �لموت وذلك 

. ولكن هيهات �أن تتحّقق �لتوبة من �لإن�سان في ذلك �لوقت.
(1(

�سحيح

هل تظّن �أّن �لتوبة مجّرد كالم يقال؟ �إّن �لقيام بالتوبة لعمل �ساّق. �إّن �لرجوع 

�إلـــى �هلل و�لعزم على عدم �لعـــودة �إلى �لذنب يحتاج �إلى ريا�ســـة علمّية وعملّية، 

�إذ نـــادرً� مـــا يحدث لالإن�ســـان �أن يفّكر وحده بالتوبـــة �أو يوّفق �إليهـــا �أو يوّفق �إلى 

توفيـــر �سر�ئط �سّحة �لتوبة وقبولها �أو �إلى توفير �سر�ئط كمالها. �إذ من �لممكن 

�أن يدركـــه �لمـــوت قبل �لتفكير فـــي �لتوبة �أو �إنجازها وينقله مـــن هذه �لن�ساأة مع 

�لمعا�ســـي �لتي تنوء بالإن�سان ومع ظلمات �لذنوب �لالمتناهية، وفي ذلك �لوقت 

يعلم �هلل وحده �لم�سائب و�لمحن �ّلتي �سوف يو�جهها.

لي�ـــس من �ل�سهل �أن َيجبر �لإن�سان في �لعالم �لآخر معا�سيه، �إذ� كان من �أهل 

)1)  روي عـــن �لإمـــام �ل�ســـادق Q عن ر�سول �هلل P: »من تاب قبل موته ب�سنة قبل �هلل توبته ثّم قال: �إّن �ل�سنة لكثير، من 

تاب قبل موته ب�سهر قبل �هلل توبته، ثّم قال: �إّن �ل�سهر لكثير. من تاب قبل موته بجمعة، قبل �هلل توبته. ثّم قال: �إّن �لجمعة 

لكثيـــر. مـــن تاب قبل موتـــه بيوم، قبل �هلل توبته. ثـــّم قال: �إّن �ليوم لكثير، مـــن تاب قبل �أن يعاين قبـــل �هلل توبته« )�أ�سول 

�لكافي، ج 2، �س44).



�لنجـــاة ومّمن عاقبـــة �أمره �سعيدة، �إذ ل بّد من متاعـــب و�سغوطات ونير�ٍن حتى 

ي�سبح �لإن�سان �أهاًل لرحمة �أرحم �لر�حمين.

�إذً�، �أّيها �لعزيز! عّجل في �سدِّ حيازيمك، و�إحكام عزيمتك وقّوتك �لحا�سمة، 

و�أنـــت في �أّيام �ل�سباب �أو على قيد �لحياة في هذه �لدنيا وتب �إلى �هلل، ول ت�سمح 

لهـــذه �لفر�ســـة �ّلتي �أنعـــم �هلل بها عليـــك �أن تخرج مـــن يدك ول تعبـــاأ بت�سويف 

�ل�سيطان ومكائد �لنف�س �لأّمارة.
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة التكاثر املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيمها. -

سورة التكاثر

الدرس التاسع
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ٱ      ٻ ٻ ٻ 

ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ              
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ     ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

�شرح المفردات:

1 - األهاك���م: الإله��اء ال�سرف اإلى 

الله��و، واللهو الن�س��راف اإلى 

ما يدعو اإليه الهوى.

2 - التكاثر: التفاخر والمباهاة.

3 - اليقين: العلم الخالي من ال�سك.

4 - عي���ن اليقي���ن: مح�س اليقين، 

بحي��ث ي��رى ب��اأّم العي��ن ما ل 

يخالطه �سّك.

محتوى السورة وفضيلتها

يعتقـــد كثيـــر من �لمف�ّسرين �أّن هذه �ل�سورة نزلت فـــي مّكة، وما فيها من ذكر 

للتفاخر و�لتكاثر، �إّنما يرتبط بقبائل قري�س �ّلتي كانت تتباهى على بع�سها بع�سًا 

باأمور وهمّية.
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وبع�سهــــم كالمرحوم �لطبر�سّي في مجمع �لبيان يرى �أّنها مدنّية، وما فيها من 

ذكــــر للتفاخــــر قد ورد ب�ساأن �ليهــــود، �أو طائفتين من �لأن�ســــار. ويحتمل �أن تكون  

مّكيتهــــا �أ�ســــّح ل�سبهها �لكبير بال�ســــور �لمّكية. هذه �ل�سورة تتنــــاول في مجموعها 

تفاخر �لأفر�د على بع�سهم بع�سًا، ��ستنادً� �إلى م�سائل موهومة وتذّم ذلك وتلومهم 

عليــــه ثّم تحّذرهم مــــن ح�ساب �لمعاد وعذ�ب جهّنم ومّما �سي�ساألون عنه يوم ذ�ك 

من �لنعم �ّلتي منَّ �هلل بها عليهم. وقد ��ستّق ��سم �ل�سورة من �لآية �لأولى فيها.

وفي ف�سيلة تالوتها ورد عن ر�سول �هلل P قال:

عطَي من 
ُ
»م���ن قراأه���ا لم يحا�ضبه اهلل بالنعيم اّلذي اأنع���م عليه في دار الدنيا واأ

.
(1(

الأجر كاأّنما قراأ األف اآية«

في كنف السورة

هـــذه �ل�سورة �لمباركة فيها مو�عظ جليلة ت�ستاأهل مّنا �لتوّقف عندها و�لتاأّمل 

فيها:

نيا )الإن�سان الالهي والمكاثر(: 1- الإن�سان وغفلته عّما بعد الدُّ

لقـــد ورد �لكثير مـــن �لآيات في �لقر�آن �لكريم ت�سير �إلـــى �أّن كثيرً� من �لنا�س 

يعي�ســـون �لغفلة عن �لآخرة وي�ستغرقون في �لدنيا وغرورها، بحيث يذوبون فيها، 

فـــال ينظـــرون �إّل �إليهـــا، فتعِمهم عن �لحقيقة �ّلتـــي ُتفيد �أّن �لدنيـــا لي�ست نهاية 

�لمطاف، �إّنما هي قنطرة يعبرها �لإن�سان �إلى عالم �آخر.

ومن الآيات المعبِّرة التي ت�ضير اإلى هذه الحقيقة:

ڄ      ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  {ٹ 

.
(2(

ڄڄ}

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 532.

)2)  �سورة �لحديد، �لآية:20.
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د حقيقة غفلة �لإن�سان عبر مر�حل عمره �لخم�س. هذه �لآية �لكريمة توؤكِّ

حيـــث في �لبد�ية مرحلـــة �لطفولة، و�لحيـــاة في هذه �لمرحلة عـــادة مقترنة 

بحالة من �لغفلة و�لجهل و�للعب.

ثـــّم مرحلـــة �لمر�هقة حيث ياأخذ �للهو مكان �للعب، وفـــي هذه �لمرحلة يكون 

�لإن�سان لهثًا ور�ء �لو�سائل و�لأمور �ّلتي تلهيه وتبعده عن �لأعمال �لجّدية.

و�لمرحلة �لثالثة هي مرحلة �ل�سباب و�لحيوّية و�لحّب و�لع�سق و�لزينة.

و�إذ� مـــا تجاوز �لإن�سان هـــذه �لمرحلة فاإّنه ي�سل �إلـــى �لمرحلة �لر�بعة حيث 

تنبعث في نف�سه �إح�سا�سات علّو �لمقام و�لتفاخر.

و�أخيرً� ي�سل �إلى �لمرحلة �لخام�سة حيث يفّكر فيها بزيادة �لمال و�لأولد وما 

�إلى ذلك.

فنرى �أّن �لإن�سان غالبًا، �إّل من رحم �هلل، يعي�س �لغفلة في مر�حل عمره كّلها، 

ول يترك هلل تعالى، ولمعرفة حقائق �لوجود، وللتفكير بالم�سير �لنهائّي للوجود، 

�أّي مجاٍل و�أّي ف�سحة.

والآية اّلتي نحن ب�ضدد تف�ضيرها تّتجه لهذا المعنى:

{ژ ڑ  ڑ ک ک ک}

وهـــي ت�سير �أكثر مـــا ت�سير �إلى �لمرحلـــة �لخام�سة من عمر �لإن�ســـان حيث ُيلهيه 

جمـــع �لأمـــو�ل و�لأولد و�لتفاخـــر بالأن�ساب و�لأقـــو�م. ولقد ُعرف عـــن �لعرب �أّنهم 

كانو� يتفاخرون بالأمو�ل و�لأن�ساب، ويوؤ�ّس�سون حياتهم على �أ�س�س قبلّية. وهذه �لآية 

كاأمثالها تريد �أن ُتخرج من �لنفو�س هذه �لع�سبّية �لقبلّية، و�لتفاخر بها وبالحطام.

وهنـــا لفتة مهّمة من �لآية �لكريمة، ت�سير �إلـــى �أّن �لإن�سان ي�ستيقظ من غفلته 

�إّما حين موته:



98

ن
�رآ

ق��
ل���

ب ا
��ا

����
ح

ي ر
����

ف

ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ           ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ   {ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ              ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 

.
(1(

گ گ ڳ ڳ  ڳ }

و�إّما حين زيارته للمقابر حيث يتذّكر �أّنه �سيموت يومًا ما، في�ستيقظ من غفلته 

:P سيئًا ما، كما ورد عن ر�سول �هلل�

»اذكروا هادم اللّذات« �أي �لموت.

وقد احتمل المف�ّضرون معنيين:

1 - �إّنكم ذهبتم �إلى �لمقابر لت�ستكثرو� �أنف�س قبيلتكم.

2 - �إّنكم �ن�سغلتم بالتكاثر و�لتفاخر حّتى لحظة موتكم وورودكم �إلى �لمقابر.

ک  ک  ڑ  ڑ   {ژ  تـــال:  �أن  بعـــد  كالم   Q علـــّي  ولالإمـــام 

ک}.
 ما اأبعده، وزوراً ما اأغفله، وخطراً ما اأفظعه، لقد ا�ضتخلوا 

قال: »يا له مراماً)2)

منه���م اأّي مّدك���ر وتناو�ضوهم من مكان بعيد، اأفبم�ضارع اآبائهم يفخرون؟ اأم بعديد 

، وحركات �َضكنت، ولأن يكونوا 
(3(

الهلك���ى يتكاثرون؟ يرتجعون منهم اأج�ضاداً َخ���َوت

.
(4(

ِعَبراً اأحّق من اأن يكونوا مفتخراً«

فالمـــوت خيـــر و�عظ لمن يّتعظ، ومن هنا ورد ��ستحبـــاب زيارة �لقبور، ع�سى 

�أن يقـــوم �لإن�ســـان من �سكرة �لغفلة، غفلـــة �لدنيا و�ل�ستكثـــار بالأمو�ل و�لأولد، 

و�لتفاخر بالأح�ساب و�لأن�ساب.

)1)  �سورة ق، �لآيات: 19 ـ 22.

)2)  �لمر�م: �لطلب، و�لَزور: بالفتح �لز�ئرون وهم يرومون نيل �ل�سرف مّمن تقّدمهم وتلك غفلة.

)3)  �أي خلت من �أرو�حها.

)4)  نهج �لبالغة، �لخطبة 221.
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2- اإ�سارة اإلى عذاب القبر:

{گ گ  گ گ ڳ ڳڳ ڳ}.

ورد �لعديـــد من �لآيات �لقر�آنّية �لكريمـــة �ّلتي ت�سير �إلى �أّن �لإن�سان ل ي�سبح 

عدمًا بعد موته، بل له حياة �أخرى بعد �لموت، �إّنها حياة �لبرزخ، ومن هذه �لآيات:

ڭۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   {ہ 

.
(1(

ۇۆ ۆ ۈ            ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې}
وذهب بع�س �لمف�سرين �إلى �أّن:

{گ گ  گ}.

�لأولى �إ�سارة �إلى عذ�ب �لقبر و�لبرزخ، و�لثانية �إلى عذ�ب �لقيامة.

فـــي �لتف�سيـــر �لكبيـــر للفخر �لر�زّي عن ذّر بـــن حبي�س قـــال: كّنا في �سّك 

مـــن عذ�ب �لقبـــر حّتى �ساألنـــا علّيًا فاأخبرنـــا �أّن هذه �لآية دليـــل على عذ�ب 

.
(2(

�لقبـــر

3- مراتب اليقين:

مـــن �لو��سح �أّن �لموؤمنين لي�سو� على درجة و�حـــدة من �لإيمان بل بع�سهم ل 

ُيطلق عليهم �إّل �لإ�سالم وما �آمنت قلوبهم:

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  {ڑ 

.
(3(

ڱڱ...}
ولذلـــك ورد �لعديـــد من �لرو�يـــات �ّلتي ُت�سيـــر �إلى هذه �لحقيقـــة، فقد جعل 

�لإمام �لكاظم Q �لإيمان �أعلى من �لإ�سالم درجة، و�لتقوى �أعلى من �لإيمان 

)1)  �سورة �لموؤمنون، �لآيتان: 99 ـ 100.

)2)  ر�جع: تف�سير �لفخر �لر�زي، ج32، �س78.

)3)  �سورة �لحجر�ت، �لآية:14.
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درجـــة، و�ليقين �أعلى مـــن �لتقوى درجة، ثّم قال: »وما ق�ضم ف���ي النا�س �ضي ء اأقّل 

.
(1(

من اليقين«

ورغ���م م���ا ُي�ضتف���اد م���ن الرواي���ات اأّن اليقين ه���و اأعلى مراح���ل الإيمان، ف���اإّن له 

مراتب، وهي ثالث:

علم �ليقين: وهو �ّلذي يح�سل لالإن�سان عند م�ساهدته �لدلئل �لمختلفة، أ. 

كاأن ُي�ساهد دخانًا فيعلم علم �ليقين �أّن هناك نارً�.

عين �ليقيـــن: وهو يح�سل حين ي�سل �لإن�سان �إلـــى درجة �لم�ساهدة كاأن ب. 

يرى بعينه مثاًل �لنار.

: وهـــو كاأن يدخـــل �لإن�سان �لنار ج. 
(2(

حـــّق �ليقيـــن {ے ۓ ۓ ڭ ڭ}

بنف�سه ويح�ّس بحرقتها، وهذه �أعلى مر�حل �ليقين.

.
(3(

4 - ال�سوؤال عن النعيم: {ہ ھ ھ ھ ھ}

قيل �إّن �لنعيم �لم�سوؤول عنه، هو نعمة �ل�سالمة، وفر�غ �لبال، و�لأمن.

وروي �أّن �أبـــا حنيفة �ســـاأل �لإمام �ل�سادق Q عن تف�سيـــر هذه �لآية فقال 

Q:»ما النعيم عندك يا نعمان؟«.

قال: �لقوت من �لطعام و�لماء �لبارد.

فقـــال Q: »لئن اأوقفك اهلل يوم القيامة بين يديه حّتى ي�ضاألك عن كّل اأكلة 

اأكلتها و�ضربة �ضربتها ليطولّن وقوفك بين يديه، قال: فما النعيم جعلت فداك؟

)1)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �س51.

)2)  �سورة �لو�قعة، �لآية:95.

)3)  �سورة �لتكاثر، �لآية:8.
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قال: نحن �أهل �لبيت �لنعيم �ّلذي �أنعم �هلل بنا على �لعباد وبنا �ئتلفو� بعد �أن 

كانو� مختلفين وبنا �أّلف �هلل بين قلوبهم وجعلهم �إخو�نًا بعد �أن كانو� �أعد�ءً� وبنا 

هد�هـــم �هلل لالإ�ســـالم وهي �لنعمة �ّلتي ل تنقطـــع، و�هلل �سائلهم عن حّق �لنعيم 

.
(1(

�ّلذي �أنعم �هلل به عليهم وهو �لنبّي P وعترُته«

مـــن كّل هذه �لرو�يـــات �ّلتي يبدو �أّنهـــا مختلفة في ظاهرها نفهـــم �أّن �لنعيم 

ين و�لإيمان  لـــه معنى و��سع جـــّدً� ي�سمل كّل �لمو�هـــب �لإلهّية �لمعنوّية مثـــل: �لدِّ

و�لإ�سالم و�لقر�آن و�لولية لأهل �لبيت R، و�أنو�ع �لنعم �لمادّية �لفردّية منها 

و�لجماعّية،  و�لتي �سُن�ساأل عنها وكيف تعاملنا معها وهل �أر�سينا �هلل بها؟

.
(2(

يقول تعالى: {حبخب مب ىب}

خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- في هذه �ل�سورة �لمباركة مو�عُظ جليلة، منها:

- �أّن �لدنيـــا لي�ست �سوى قنطرة تعبر بنا �إلـــى عالم �آخر، ومع ذلك فاإّن �أغلب 

بني �لب�سر يغفلون عن هذه �لحقيقة �إل �إن ماتو� �أو ز�رو� �لمقابر.

- لليقيـــن وهو �أعلى مر�حل �لإيمان مر�تـــب، وهي: علم �ليقين، عين �ليقين، 

حّق �ليقين.

- �سي�ساألنـــا �هلل تعالـــى عن نعمه ومو�هبـــه �ّلتي �أنعمها علينـــا �سو�ء على عيد 

�لفرد �أو �لجماعة كيف تعاملنا معها، وهل �أر�سينا �هلل بها ول �سّك �أّن من �أعظم 

.Rلنعم علينا و�ّلتي �سن�ساأل عنها: �أهل �لبيت�

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 535.

)2)  �سورة �ل�سافات، �لآية:24.
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�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة
 

ما هو �لتهديد �لإلهّي �ّلذي تحتوي عليه �ل�سورة؟	- 

ما هي �لمر�حل �لخم�سة؟ وكيف يغفل �لإن�سان فيها؟	- 

كيف ي�ستيقظ �لإن�سان من غفلته؟	- 

ما هي �لآية �لتي ت�سير �إلى عذ�ب �لقبر؟	- 

�ذكر مر�تب �ليقين.	- 

ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

ال�شتعاذة 

{ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  تعالـــى:  قـــال 

ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 
.

(1(

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}
 �لقر�ءة فـــي �ل�سالة �ّلتي هـــي �ل�سفر 

ً
مـــن �لآد�ب �لمهّمـــة للقـــر�ءة وخ�سو�ســـا

�لروحانـــّي �إلـــى �هلل و�لمعـــر�ج �لحقيقـــّي ومرقـــاة و�ســـول �أهـــل �هلل، �ل�ستعاذة من 

�ل�سيطان �لرجيم �ّلذي هو �سوكة طريق �لمعرفة ومانع �ل�سير و�ل�سلوك �إلى �هلل، كما 

�أخبر �هلل �سبحانه وتعالى عن قوله في �ل�سورة �لمباركة �لأعر�ف حيث قال: {چ ڇ 

 ول يح�ســـل �لأمان من �سّره من دون �ل�ستعاذة 
(2(

ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ}
بح�ســـن �لألوهّية �لح�سين، ول تتحّقق هذه �ل�ستعـــاذة بلقلقة �لّل�سان، و�ل�سورة بال 

روح، و�لدنيا بال �آخرة، كما هو م�سهود  في �أ�سخا�س قالو� بهذ� �لقول منذ �أربعين �أو 

)1)   �سورة �لنحل، �لآيات: 98 ـ 100.

)2)   �سورة �لأعر�ف، �لآية: 16.
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خم�سيـــن �سنة وما نجـــو� من �سّر هذ� �لقاطع للطريق ويتبعـــون �ل�سيطان في �لأخالق 

و�لأعمـــال بل في �لعقائـــد �لقلبّية. ولو كّنـــا م�ستعيذين من �سّر هـــذ� �لخبيث بالّذ�ت 

�لمقّد�سة للحّق تعالى وهو �لفّيا�س �لمطلق و�ساحب �لرحمة �لو��سعة و�لقدرة �لكاملة 

و�لعلم �لمحيط لأعاذنا �هلل ول�سلح �إيماننا و�أخالقنا و�أعمالنا.

الإخال�س طريق ال�شتعاذة

فمـــن مهّمـــات �آد�ب �ل�ستعاذة �لخلو�ـــس كما نقله �سبحانه عـــن �ل�سيطان �أّنه 

وهـــذ�   ،
(1(

خس} حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  {جح   قـــال: 

�لإخال�س كما يظهر مـــن �لكريمة �ل�سريفة �أعلى من �لإخال�س �لعملّي و�أعّم من 

�لعمـــل �لجو�نحّي �أو �لعمـــل �لجو�رحّي، لأّن �لُمخَل�س ب�سيغـــة �لمفعول، ولو كان 

�لمنظور هو �لإخال�س �لعملّي لكان �لتعبير ب�سيغة �لفاعل �لُمخِل�س. فالمق�سود 

من هذ� �لإخال�س هو خلو�س �لهوّية �لإن�سانّية بجميع �سوؤونها �لغيبّية و�لظاهرّية 

و�لإخال�ـــس �لعملـــّي من ر�سحاته، وهـــذه �لحقيقة و�لّلطيفة �لإلهّيـــة و�إن كانت ل 

تح�ســـل للعاّمة في �بتد�ء �ل�ّسلـــوك �إّل بالّريا�سات �لعملّيـــة �ل�ّسديدة وخ�سو�سًا 

�لّريا�سات �لقلبّية �ّلتي هي �أ�سلها كما �أ�سير �إليه في �لحديث �لم�سهور: 

»من اأخل�س هلل اأربعين �ضباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على ل�ضانه«

 فمـــن �أخل�س �أربعين �سباحًا ـ بمقـــد�ر تخمير طينة �آدم Q، وكان �أربعين 

�سباحـــًا، و�لّربـــط بينهما معلوم عنـــد �أهل �لمعرفة و�أ�سحـــاب �لقلوبـ  نف�سه هلل 

و�أخل�ـــس �أعمالـــه �لقلبّيـــة و�لقالبّية للحّق تعالـــى يكون قلبه �إلهّيـــًا ول ينفجر من 

�لقلـــب �لإلهـــّي �سوى عيون �لحكمـــة، فيكون ل�سانه �ّلذي هو �أكبـــر ترجمان للقلب 

ناطقًا بالحكمة.

)1)   �سورة �س، �لآيتان: 82 ـ 83.
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة الع�ضر املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيمها. -

سورة العصر

الدرس العاشر





107

ور
ر

 ال
رف

سم

 ٱ      ٻ ٻ ٻ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ

�شرح المفردات:

1- الع�ض���ر: ه��و الط��رف الأخير 

من النهار اأو هو الزمان.

2- ُخ�ضر: خيبة.

ل��ي��ه  اإ ر����س���د  اأ م��ا   : ل����ح����ّق ا  -3

ع��ي��ان  و  اأ ق���اط���ع  دل���ي���ل 

. ة هد م�سا و

محتوى السورة وفضيلتها

�لمعـــروف �أّن هـــذه �ل�سورة مكّيـــة و�حتمل بع�سهـــم �أّنها مدنّيـــة، وي�سهد على 

مّكيتها لحنها ومقاطعها �لق�سيرة.

بلغـــت �سمولّيـــة هذه �ل�سورة درجة َحـــَدت ببع�س �لمف�سرين �إلـــى �أن يرى فيها 

خال�سة كّل مفاهيم �لقر�آن و�أهد�فهن وبعبارة �أخرى: هذه �ل�سورة رغم ق�سرها 

ُتقّدم �لمنهج �لجامع و�لكامل ل�سعادة �لإن�سان.
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 عميق �لمحتوى بالع�ســـر. و�سياأتي تف�سيره، ثّم تتحّدث 
ٍ
تبـــد�أ �ل�سورة من َق�َسم

عـــن ُخ�سر�ن كّل �أبناء �لب�سر با�ستثناء مجموعـــة و�حدة ذ�ت منهج له �أربعة �أ�سول: 

�لإيمان، و�لعمل �ل�سالح و�لتو��سي بالحّق و�لتو��سي بال�سبر. وهذه �لأ�سول �لأربعة 

هي في �لو�قع �لمنهج �لعقائدّي و�لعملّي �لفردّي و�لجتماعّي لالإ�سالم.

في ف�سيلة هذه �ل�سورة ورد عن �لإمام �ل�سادق Q قال:

»م���ن ق���راأ �ض���ورة {ٱ} ف���ي نوافل���ه بعث���ه اهلل ي���وم القيامة م�ضرق���اً وجهه 

.
(1(

�ضاحكاً �ضّنه، قريرة عينه حّتى يدخل الجّنة«

وو��ســـح �أّن كّل هذه �لف�سيلة وهذه �لب�سرى ن�سيب مـــن طّبق �لأ�سول �لأربعة 

�لمذكورة في حياته، ل �أن يقنع فقط بقر�ءتها.

في كنف السورة

1- الع�سر واأهميَّة الزمن:

�لع�سر في �لأ�سل �ل�سغط، و�إّنما �أطلق على وقت معّين من �لنهار لأّن �لأعمال 

فيـــه م�سغوطة، ثّم �أطلقت �لكلمة علـــى مطلق �لزمان ومر�حل تاريخ �لب�سرّية، �أو 

مقطـــع زمنـــّي معّين، كاأن نقول ع�ســـر �لجاهلّية �أو ع�ســـر �لإ�سالم. ولذلك ذكر 

�لمف�ّسرون في معنى �لع�سر �حتمالت كثيرة، نذكر منها:

1- قيل: �إّنه وقت �لع�سر من �لنهار.

2- �إّنه كّل �لزمان وتاريخ �لب�سرّية �لمملوء بالدرو�س و�لعبر.

3- �إّنـــه مقطع خا�س من �لزمن مثـــل ع�سر �لبعثة �لنبوّية �لمباركة، �أو ع�سر 

قيام �لمهدّي �لمنتظر |.

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 545.
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ومهمـــا يكن من �سي ء، فاإّن �هلل �سبحانه وتعالى يق�سم كثيرً� بالزمان، كما في 

قوله تعالى: {ڄ }. في �سورة �ل�سحى، �لآية: 2.

وفي قوله تعالى: {ۆئ ۆئ ۈئ}. في �سورة �لمّدّثر، �لآية: 34.

و�لُعمر في حياة  �لزمان  ة  �أهميَّ �إلى  �إّل لالإ�سارة  بالزمان  �لأق�سام  تلك  وما 

�أن يعرف جّيدً� كيف ي�ستغّل عمره في �لنتفاع لدنياه و�آخرته،  �لإن�سان، فعليه 

ول يقتله في م�سّرة دنياه و�آخرته. و�إذ� تطّلع �لإن�سان �إلى �لزمان �ّلذي يعي�سه 

�إلى  �سيعي�س  �أّنه  توهمه  �لآخرة،  عن  �لإن�سان  غفلة  �أّن  �إّل  جّدً�،  ق�سيرً�  لر�آه 

�لأبد.

�آلف  يوم  كّل  ي�ستهلك  وكيف  ج�سده،  خاليا  تتبّدل  كيف  �لإن�سان  عرف  لو 

من  حوله  ما  يت�سارع  وكيف  �سيئًا،  عنها  ي�ستعي�س  �أن  دون  مّخه،  من  �لخاليا 

�إلى عمر �لأر�س  بالقيا�س  �أّن عمره  �لإن�سان  �لفناء، لو عرف  �أ�سياء في �سبيل 

�ّلذي  �لعمر  �أّن  ولو عرف  �سيئًا مذكورً�،  يكون  يكاد ل  �ليوم  يعي�س عليها  �ّلتي 

فات ل يعود، فما فات فات، و�ليوم �ّلذي �أنت فيه �سيفوت، ولو عرف �أّنه م�سوؤول 

.
(1(

عن هذ� �لعمر �ّلذي �سيعي�سه: {حبخب مب ىب}

:P وعن ر�سول �هلل

»ل ت���زول قدم���ا عب���د يوم القيام���ة حّتى ُي�ضاأل ع���ن اأربع: عن عمره فيم���ا اأفناه، 

وع���ن �ضباب���ه فيم���ا اأب���اله، وعن ماله م���ن اأين اكت�ضبه وفيم���ا اأنفقه وع���ن حّبنا اأهل 

، لـــو عـــرف كّل ذلك، ل�ستغـــّل كلِّ ثانية بل كّل جـــزء ثانية في ر�سا �هلل 
(2(

البي���ت«

تعالى، ولما خ�سر عمره.

)1)  �سورة �ل�سافات، �لآية:24.

)2)  بحار �لأنو�ر، ج 7، �س 258.
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2- {ٻ ٻ ٻ پ}:

 هذ� جو�ب �لق�سم. 

والمعن���ى: �إّنـــه لفي نق�سان ، لأّن عمره ينق�ـــس كّل يوم، وهو ر�أ�س ماله، فاإذ� 

ذهـــب ر�أ�س ماله، ولـــم يكت�سب به �لطاعة، يكون علـــى نق�سان طول دهره 

وخ�سر�ن، �إذ ل خ�سر�ن �أعظم من ��ستحقاق �لعقاب �لد�ئم. 

{پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ}: ��ستثنـــى من جملة �لنا�س �لموؤمنين 

�لم�سّدقين بتوحيد �هلل ، �لعاملين بطاعة �هلل.

ى بع�سهم بع�سًا باتباع �لحّق، و�جتناب �لباطل. {ڀ  ٺ}: �أي و�سّ

{ٺ  ٺ}: �أي و�ســـى بع�سهم بع�سًا بال�سبـــر على تحّمل �لم�ساّق في 

طاعة �هلل، وبال�سبر عن معا�سي �هلل، وبال�سبر على �متحان �هلل وبالءه.

�إّن �أعظـــم ما فـــي �لإن�سان، و�أهّم مـــا �أنعم �هلل به على �لإن�سان هـــو �أّنه تعالى 

�أعطـــاه �لقدرة �لكافية �لو�فية علـــى �أن يكون مالكًا �أو �سيطانًا، ر�بحًا �أو خا�سرً�، 

و�أّنه، جّلت حكمته، جعل �لحرّية له وحده في �أن يختار لنف�سه ما ي�ساء من �ل�سقاء 

و�لخ�سر�ن، و�لربح و�ل�سعادة، و�أّن �هلل يعامله بما يختاره لنف�سه ربحًا �أو خ�سر�نًا 

بعد �أن هد�ه �لنجدين . . و�أّي ف�سل �أعظم من هذ� �لف�سل، وعدل �أعظم من هذ� 

�لعدل؟ 

و�لخال�ســـة �أّن �إيمان هوؤلء وتو��سيهم بالحّق و�ل�سبر ينتج عنه خروجهم من 

د�ئرة �لخ�سر�ن �لتي تحيط بالأعّم �لأغلب من بني �لإن�سان، ثّم هم بعد ذلك في 

�أعظم ربح وزيادة، يربحون �لثو�ب باكت�ساب �لطاعات، و�إنفاق �لعمر فيها، فكاأّن 

ر�أ�س مالهم باق، كما �أّن �لتاجر �إذ� خرج ر�أ�س �لمال من يده، وربح عليه، لم يعد 

ذلك ذهابًا. 
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وفي هذه �ل�سورة �أعظم دللة على �إعجاز �لقر�آن. �أل ترى �أّنها مع قّلة حروفها، 

تدّل على جميع ما يحتاج �لنا�س �إليه في �لدين، علمًا وعمال. وفي وجوب �لتو��سي 

بالحـــّق و�ل�سبر �إ�سارة �إلى �لأمـــر بالمعروف، و�لنهي عن �لمنكـــر، و�لدعاء �إلى 

�لتوحيد و�لعدل، و�أد�ء �لو�جبات، و�لجتناب عن �لقبائح. 

3- حّتى ل تكون من الخا�سرين:

�إّن �ل�سعادة �لأخروّية )و�لدنيوّية طبعًا( هي في �لإيمان باهلل وباأنبيائه ور�سول 

�هلل P وتعاليمه و�ليوم �لآخر و�لثو�ب و�لعقاب، لي�س �لإيمان فح�سب، بل �لعمل 

�ل�سالح �أي�سًا.

لذلك يقول تعالى في �سورة �أخرى:

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       {ٹ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

.
(1(

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}

جاء في تف�سير مجمع �لبيان وتفا�سير �أخرى، �أّن �لم�سلمين و�أهل �لكتاب كانو� 

يتفاخـــرون بع�سهم على بع�ـــس، فكان �أهل �لكتاب يتباهون بكـــون نبّيهم قد بعث 

قبـــل نبّي �لإ�ســـالم و�أّن كتابهم �أ�سبق من كتاب �لم�سلميـــن، بينما كان �لم�سلمون 

يفتخرون على �أهل �لكتاب باأّن نبّيهم هو خاتم �لأنبياء R، و�أّن كتابه هو �آخر 

�لكتب �ل�سماوّية و�أكَمَلها.

وفي رواية اأخرى:

�أّن �ليهـــود كانو� يّدعون �أّنهم هم �سعب �هلل �لمختار، و�أّن نار جهّنم ل تم�ّسهم 

)1)  �سورة �لن�ساء، �لآيتان: 123 ـ 124.
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�إّل �أيامـــًا معدودة كما ورد في �سورة �لبقرة، �لآية: 80: {ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ    ڎ ڎڈ...}.
و�أّن �لم�سلميـــن كانـــو� يقولون، رّدً� على �ليهود، �أّنهـــم هم خير �لأمم، لأّن �هلل 

قال في �ساأنهم:

ٹ   ٹ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ 

.
(1(

ٹ ٹڤ...}
ولذلك نزلت �لآيتان 123 و 124 من �سورة �لن�ساء، ودح�ست كّل تلك �لّدعاوى 

وحّددت قيمة كّل �سخ�س بما يقوم به.

فلي�ست قيمتك �أّيها �لم�سلم في �أّنك تنتمي �إلى �لإ�سالم على �لم�ستوى �لإ�سمّي 

فح�ســـب، �إّنما قيمتك عنـــد �هلل فيما تعمل في هذه �لحياة وتلتزم وتطّبق من هذ� 

�لإ�سالم �لعزيز.

)1)  �سورة �آل عمر�ن، �لآية:110.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- �عتبـــر بع�س �لمف�ّسرين �أّن هـــذه �ل�سورة �لمباركة فيها خال�سة كّل مفاهيم 

�لقر�آن و�أهد�فه �إذ تقّدم منهج �ل�سعادة �لكامل لالإن�سان.

- على �لإن�سان �أن ي�ستغّل عمره فيما ينفع في �لدنيا و�لآخرة.

- �إّن طول �لأمل مرتبط بالخ�سر�ن للعمر �لناتج عن �لتق�سير في �لعمل.

- حّتى ل نكون من �لخا�سرين: ل بّد من �لإيمان �لمقترن بالعمل �ل�سالح، و�أن 

نو�سي بع�سنا بالحّق و�ل�سبر.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

�ذكر حديثًا حول ف�سل هذه �ل�سورة.- 1

ر �أهمّية �لزمن؟- 2 كيف تت�سوَّ

�ذكر حديثًا ي�سير �إلى خطورة طول �لأمل.- 3

ما هو عالج طول �لأمل؟- 4
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

(1(

Q لأمير الموؤمنين P و�شّية النبّي

كان فـــي و�سّيـــة �لنبّي P لعلـــّي Q �أن قال: »يا عل���ّي اأو�ضيك ف���ي نف�ضك 

بخ�ضاٍل فاحفظها عّني«.

ثمَّ قال P: »اللهّم اأِعنه«.

اأّما الأولى: فال�سدق ول يخرجنَّ من فيك كذبة �أبدً�.

والثانية: �لورع ول تجترئ على خيانٍة �أبدً�.

والثالثة: �لخوف من �هلل عزَّ ذكره كاأّنك تر�ه.

والرابعة: كثرة �لبكاء من خ�سية �هلل تعالى، ُيبنى لك بكّل دمعة �ألف بيت في 

�لجّنة.

والخام�ضة: َبْذَلك مالك ودمك دون دينك.

وال�ضاد�ضة: �لأخذ ب�سّنتي في �سالتي و�سومي و�سدقتي.

»اأّما ال�ضالة فالخم�ضون ركعة واأّما ال�ضيام فثالثة اأّيام في ال�ضهر الخمي�س في 

اأّول���ه والأربع���اء في و�ضطه والخمي�س في اآخره، واأّم���ا ال�ضدقة فجهدك حّتى تقول 

ق���د اأ�ضرف���ت ولم ت�ضرف، وعليك ب�ضالة الليل وعلي���ك ب�ضالة الليل وعليك ب�ضالة 

اللي���ل، وعليك ب�ضالة الزوال وعليك ب�ضالة الزوال وعليك ب�ضالة الزوال، وعليك 

بت���الوة القراآن عل���ى كّل حاٍل، وعليك برفع يديك في �ضالت���ك وتقليبهما. وعليك 

بال�ض���واك عن���د كّل و�ض���وء وعلي���ك بمحا�ضن الأخ���الق فارتكبها وم�ض���اوئ الأخالق 

فاجتنبها فاإن لم تفعل فال تلوَمنَّ  اإل نف�ضك«.

)1)  رو�سة �لكافي، �س79، �لحديث33.
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يقول �لإمام �لخمينّي} في معر�س �سرحه لهذه �لو�سّية �لمحّمدّية:

يّت�سح من نو�ٍح عديدة من هذ� �لحديث �ل�سريف �أّن هذه �لو�سايا �ّلتي �أو�سى 

بها ر�سول �هلل P مولنا �أمير �لموؤمنين Q كانت عنده �سلو�ت �هلل و�سالمه 

مهّمة جّدً�، وهذه �لنو�حي هي:

اإحداه���ا: توجيـــه �لو�سّية نحـــو �أمير �لموؤمنين Q مع �أّنـــه �سالم �هلل عليه 

�أ�سمـــى من �أن يت�ساهل في �لأحـــكام �ل�سرعّية و�لأو�مر �لإلهّيـــة ولكّن هذه �لأمور 

لدى ر�سول �هلل P كانت هاّمة جّدً� فلم ُيحجم عن �لو�سّية بها.

ومـــن �لمتعارف �أّن ر�سول �هلل P ل يو�سي ب�سي ء �إّل وقد كان يعتني به وير�ه 

مهّمًا. فالأجل �ظهار �أهمّيته يو�سي به حّتى لمن يعرف �أّنه ل يتهاون به.

�أّمـــا �حتمال �أّنه P قد �أو�ســـى لأمير �لموؤمنين Q حّتـــى ُيفهم �لآخرين 

مـــن قبيل »اإّياك اأِعن���ي وا�ضمعي يا ج���ارة« فهو بعيد لأّن �سيـــاق �لحديث ي�سهد باأّن 

�لخطـــاب متوّجه نحو �لإمام علـــّي Q و�أّنه �لمق�سود مبا�سرة كما ي�ستفاد من 

كلمة »في نف�ضك« و»اإحفظها« و »الّلهّم اأِعنه«.

ثـــّم �إّن مثـــل هذه �لو�سايـــا كانت متد�ولة بيـــن �لكبار من �لنا�ـــس وبين �لأئّمة 

�لأطهار R من و�سّية بع�سهم �لبع�س �لآخر.

وكان �لظاهر من �سياق كّل و�حدة من مثل هذه �لعبار�ت �ّلتي وردت من �إمام 

لإمام �آخرL هو �لإمام �لمخاطب بنف�سه.

كمـــا ورد في �إحدى و�سايا �لإمام علّي بن �أبي طالب Q �إلى ولديه �لح�سن 

:L و�لح�سين

»اأو�ضيكما واأهل بيتي ومن بلغه كتابي«.

ومـــن �لمعلوم �أّن �لح�سنين L كانا د�خلين في هذه �لو�سّية. وتك�سف هذه 
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�لو�سايـــا عن �سّدة �هتمام وتعّلق �لمع�سومين بع�سهـــم ببع�س. وعلى �أّي حال �إّن 

كـــون �لإمـــام �أمير �لموؤمنين Q مخاَطبًا بالو�سّيـــة يك�سف عن عظمة �لو�سية 

و�أهمّيتها.

ثانيته���ا: �إّن ر�ســـول �هلل P �أّكد على هذه �لو�سّية بهذ� �لم�ستوى من �لتاأكيد 

لالإمـــام علّي بـــن �أبي طالب Q رغم �أّنه لن يتجاوز و�سّية ر�سول �هلل P قيد 

�أنملة ولن يبد تجاهها وهنًا ول فتورً�.

ثالثتهما: نّبه ر�سول �هلل P علّيًا Q بعد �أن قال: »يا علّي اأو�ضيك«.

على �أهمّية �لو�سّية قائاًل: »فاحفظها عّني«.

ولّمـــا تمّنى ر�سول �هلل P �أن ياأتي بهذه �لو�سايا �لمهّمة دعا له قائاًل: »اللهّم 

اأِعنه«.

وهكـــذ� بقّية �لتاأكيـــد�ت، �ّلتي وردت فـــي كّل و�حدة من هـــذه �لجمل ب�سورة 

م�ستقّلة مثل نون �لتوكيد، تكر�ر �لو�سّية وغير ذلك مّما ل نحتاج �إلى تعد�ده.

�إذً� ُيعلم �أّن هذه �لو�سايا من �لأمور �لهاّمة. ومن �لو��سح �أّنه ل يعود في جميع 

هـــذه �لو�سايـــا بالفائدة على ر�سول �هلل P و�إّنما تعـــود �لمنفعة �إلى �لمخاطب. 

و�لإمـــام Q و�إن كان هو �لمخاطب بالأ�سالة ولكـــّن �لتكاليف عاّمة وم�ستركة 

بين �لجميع، حيث ل تعّطل برحيل �لمخاطب بل �إّنها متو��سلة مع �لأجيال.

ول بـــدَّ من معرفة �أّن �سّدة تعّلق ر�سول �هلل P بالإمام علّي Q تبعث على 

�لفائـــدة �لكبيرة لهـــذه �لو�سايا �لتي ُبينْت بهذ� �لأ�سلوب وعلـــى �أهمّيتها �لكبيرة 

و�هلل �لعالم.
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أهداف الدرس

اأن يحفظ الطالب �ضورة الُهَمزة املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيمها. -

الدرس 
الحادي عشر

 سورة الُهَمزَة
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ٱ      ٻ ٻ ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ     ڇ 
ڇ ڇ   ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ  .

�شرح المفردات:

1- الُهَم���زة: اّل��ذي يعيب��ك بظهر 

الغيب.

2- اللَُّمزة: اّلذي يعيبك في وجهك.

3- لينبذّن: ليقذفّن.

اأ�سم��اء  م��ن  ا�س��م  الحطم���ة:   -4

جهّنم.

5- الأفئدة: القلوب.

6- موؤ�ضدة: مطبقة.

محتوى السورة وفضيلتها

هذه �ل�سورة، وهي من �ل�سور �لمّكية، تتحّدث عن �أنا�س جعلو� كّل هّمهم لجمع 

�لمـــال، وح�سرو� كّل قيم �لإن�سان �لوجودّية في هذ� �لجمع، ثّم هم ي�سخرون من 
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�ّلذيـــن ل يملكون �لمال وبهم ي�ستهزئون، ومنهم �لوليد بن �لمغيرة، و�لأخن�س بن 

�سريق، و�أمّية بن خلف.

هـــوؤلء �لأثرياُء �لم�ستكبرون و�لمغرورون �أ�سكرهم �لطغيان فر�حو� ي�ستهينون 

بالآخرين ويعيبونهم ويتلّذذون بما يفعلون من غيبة و��ستهز�ء.

�ل�ســـورة تتحـــّدث في �لنهاية عـــن �لم�سير �لموؤلم �ّلذي ينتظـــر هوؤلء، وكيف 

�أّنهـــم ُيلقون في جهّنـــم �ساغرين، و�أّن نـــار جهّنم تّتجه بلظاهـــا �أّوًل �إلى قلوبهم 

�لمليئة بالكبر و�لغرور، وتحرقها بالنار.

عطي 
ُ
وفي ف�سيلة هذه �ل�سورة ورد عن �لنبّي P قال: »من قراأ �ضورة الُهّمزة اأ

.
(1(

من الأجر ع�ضر ح�ضنات بعدد من ا�ضتهزاأ بمحّمد واأ�ضحابه«

وعن �لإمام �ل�سادق Q قال: »من قراأ {ٿ ٿ ٿ} في فرائ�ضه، 

.
(2(

اأبعد اهلل عنه الفقر وجلب عليه الرزق ويدفع عنه ميتة ال�ضوء«

في كنف السورة

�ل�ســـورة �لمباركـــة تـــورد �سفات عديـــدة ل�سنف مـــن �لنا�س. هـــذه �ل�سفات 

مذمومة، لما لها من �آثار �سلبّية على �لفرد و�لمجتمع.

1- الهمز واللمز:

قال �ل�سيخ �لطبر�سي في مجمع �لبيان:

الهمزة: �لكثير �لطعن على غيره بغير حّق، �لعائب له بما لي�س بعيب... 

واللمز: �لعيب �أي�سًا.

)1)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 536.

)2)  ثو�ب �لأعمال، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س126.
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وقيـــل: بينهمـــا فرق فـــاإّن �لهمزة: �ّلذي يعيبـــك بظهر �لغيـــب، و�للمزة: �ّلذي 

يعيبك في وجهك...

وقيل: �لهمزة: �ّلذي يوؤذي جلي�سه ب�سوء لفظه، و�للمزة �ّلذي يك�سر عينه على 

.
(1(

جلي�سه وي�سير بر�أ�سه ويومي بعينه...

�سي ء 
ُ
وفي �لحقيقة �إّن هاتين �ل�سفتين �أكثر ما تنبثقان من �لل�سان، �ّلذي �إذ� �أ

��ستعماله �أّدى بالإن�سان �لفرد و�لمجتمع �إلى عو�قب وخيمة.

ل �لل�سان من �لأوز�ر و�لعذ�ب ما  وهـــذ� ما حّذر منه ر�سول �هلل P، حيث حمَّ

:P له لغيره من جو�رح �لبدن فقال لم يحمِّ

ب اهلل الل�ضان بعذاب ل ُيعّذب به �ضيئاً من الجوارح فيقول: اأي رّب عّذبتني  »يعذِّ

بع���ذاب ل���م تعّذب ب���ه �ضيئ���اً. فيقال له: خرج���ت منك كلم���ة فبلغت م�ض���ارق الأر�س 

ومغاربه���ا، ف�ُضف���ك به���ا الدم الح���رام وانُتهب بها الم���ال الحرام وانُته���ك بها الفرج 

.
(2(

الحرام، وعّزتي وجاللي لأعّذبّنك بعذاب ل اأعّذب به �ضيئاً من الجوارح...«

ولخطـــورة موقع �لل�ســـان في حيـــاة �لإن�سان فـــردً� ومجتمعـــًا، وردت �لو�سايا 

�لإ�سالمّية �لكثيرة، في تهذيب �لل�سان.

فهذ� �لقر�آن �لكريم يقارن بين �لكلمة �لطّيبة و�لكلمة �لخبيثة قائاًل:

{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئىئ ىئ ی ی ی 

ڀ  ڀ   پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  

.
(3(

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}

)1)  نقله عن �لمجمع، تف�سير �لميز�ن، ج 20، �س 358.

)2)  بحار �لأنو�ر، ج 68، �س 304.

)3)  �سورة �إبر�هيم، �لآيات: 24 ـ 26.
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وروي عـــن �لإمـــام زيـــن �لعابديـــن Q قوله فـــي ر�سالة �لحقـــوق حول حّق 

�لل�سان:

 وتعوي���ده على الخير وحمل���ه على الأدب 
(1(

»واأّم���ا ح���قُّ  الل�ض���ان فاإكرامه ع���ن الخنى

نيا، واإعفاوؤه عن الف�ضول ال�ضنعة  ين والدُّ  اإّل لمو�ضع الحاجة والمنفعة للدِّ
(2(

واإجمامه

القليل���ة الفائ���دة اّلت���ي ل ُيوؤم���ن �ضررها م���ع قّلة عائدته���ا، ويعدُّ �ضاهد العق���ل والدليل 

.
(3(

عليه، وُتزّين العاقل بعقله ُح�ضُن �ضيرته في ل�ضانه ول قّوة اإل باهلل العلّي العظيم«

ولّل�ضان قبائح منها:

1- الفح�س والبذاءة:

:P روي عن ر�سول �هلل

.
(4(

»اإّن من اأ�ضّر عباد اهلل من ُتكره مجال�ضته لفح�ضه«

:P وعنه

.
(5(

»اإذا راأيتم الرجل ل يبالي ما قال ول ما قيل له فهو �ضرك �ضيطان«

:P وفي حديث عنه

»اإّن اهلل ح���ّرم الجّن���ة عل���ى كّل فّحا����س ب���ذي ء، قليل الحياء، ل ُيبال���ي ما قال ول 

م���ا قي���ل ل���ه، فاإّن���ك اإن فّت�ضته ل���م تجده اإل���ى لغية اأو �ض���رك �ضيطان. قي���ل يا ر�ضول 

 اهلل وف���ي النا����س �ضرك �ضيطان؟ فقال ر�ضول اهلل P: اأما تقراأ قول اهلل عزَّ وجلّ َ: 

.
(7(

»
(6(

{.. ۇ  ۆ ۆ ۈ ...}

)1)  �لخنى: �لفح�س في �لكالم.

)2)  �إجمامه: �إر�حته.

)3)  تحف �لعقول، �لحّر�ني، �س256.

)4)  م.ن، ح 8.

)5)  م.ن، ح 1.

)6)  �سورة �لإ�سر�ء، �لآية:64.

)7)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �س323.
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:Q وعن �أبي عبد �هلل

.
(1(

»اإّن الفح�س والبذاءة وال�ضالطة من النفاق«

2- الغيبة:

وهي ذكرك �أخاك بما يكره في غيبته. وقد ورد �لكثير من �لن�سو�س �لإ�سالمّية 

حول قبحه، ويكفيك قول �هلل تعالى: {... ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ 

.
(2(

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ}
3- البهتان:

وهـــو ذكرك �أخاك بما لي�س فيه، وهو �أ�سّد قبحـــًا من �لغيبة، ويعّد �لبّهات من 

�ســـر�ر �لرجال، كما ورد عن �لر�سول P: »األ اأخبركم ب�ضرار رجالكم؟ قلنا: بلى 

.
(3(

يا ر�ضول اهلل، فقال: اإّن من �ضرار رجالكم البّهات الجريء الفّحا�س...«

4- ال�ضتهزاء:

قـــال تعالـــى: {ى ى ائ ائ   ەئ  ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی    یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب  
.

(4(

مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث}
5- النميمة والفتنة:

وهي �أن تخبر �سخ�سًا خبرً�، لتف�سد عالقته مع �أخيه �أو �سديقه.

)1)  و�سائل �ل�سيعة، ج 11، كتاب �لجهاد، باب 71 من �أبو�ب جهاد �لنف�س، حديث 3.

)2)  �سورة �لحجر�ت، �لآية:12.

)3)  �لكافي، ج2، �س292.

)4)  �سورة �لحجر�ت، �لآية:11.
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6 - الكذب:

وهـــو �لإخبار بغيـــر �لو�قع، عن �أبـــي جعفر Q قـــال:»اإّن الكذب ه���و خراب 

.
(1(

الإيمان«

الحّل: مّما ي�ساعد على تغيير �لل�سان: �لعادة، يقول �ل�ساعر:

تح���َظ الح���ّق  ق���ول  ل�ضان���ك  د  ب���ه اإّن الل�ض���ان لم���ا ع���ّودت معت���اد«»ع���وِّ

ويجمـــع �لجميع �سفتـــا �لهمز و�للمز، �للذين يك�سفان عـــن باطن خبيث لالإن�سان 

�لذي يّت�سف بهما، فالإناء بالذي فيه ين�سح، و�أكثر ما ترى قبح �لل�سان في �لكافرين.

2- حّب المال:

�ل�سفـــة �لثانية �لتي ذكرتها �لآية �لكريمـــة، حّب �لمال. وهنا نقف قلياًل حول 

هذه �ل�سفة.

فب�ســـاأن �لمـــال و�لثروة، �ختلفـــت وجهات نظـــر �لنا�س بين �إفـــر�ط وتفريط، 

بع�سهـــم �أ�سبغ على �لمال �أهميَّة فائقة فجعله مفتاح حّل كّل �لم�ساكل، و�إلى ذلك 

ذهب �ل�ساعر في قوله:

ف�����������ض�����اح�����ة ������ض�����ل�����ي�����م�����ان وخ��������������ّط اب�����������ن م���ق���ل���ة

وح�������ك�������م�������ة ل�������ق�������م�������ان وزه����������������د اب�������������ن اأده����������������م 

م��ف��ل�����س وال�������م�������رء  ال������م������رء  ف������ي  اج����ت����م����ع����ت  اإذا 

ف������ل������ي�������������س ل������������ه ق����������������در ب����������م����������ق����������دار دره����������������م 

ولذلـــك فـــاإّن د�أب هـــوؤلء �لأفر�د جمـــع �لمـــال، ول يّدخرون و�سعـــًا على هذ� 

�لطريـــق، ول يتقّيدون بقيد، ول يهتّمون بحالل �أو حر�م، بهمز �أو بلمز، بكذب �أو 

بهتان، �لمهّم عندهم تعـــد�د �لأمو�ل. وهذه �ل�سفة �أكثر ما توجد في �لكافرين. 

)1) �لكافي، �لكليني، ج2، �س338.
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ومقابـــل هـــذه �لمجموعة هناك من ل يعير �أيـــة �أهمّية للمال و�لثـــروة، يمتدحون 

�لفقـــر، وي�سيدون بـــه، ويرون في �لمـــال عائقًا للتقـــوى و�لقرب �لإلهـــّي، كبع�س 

فة ومن �سلك م�سلك �لرهبانّية. �لمت�سوِّ

و�إز�ء ذ�ك �لإفـــر�ط وهـــذ� �لتفريـــط، يقف �لإ�ســـالم و�سطًا ويبّيـــن �أّن �لمال 

مطلوب ولكن ب�سروط:

اأّولها: �أن يكون و�سيلة ل غاية.

ثانيها: �أن ل يكون �لإن�سان له �أ�سيرً�، بل �أن يكون عليه �أميرً�.

ثالثه���ا: �أن ياأتي بالطرق �لم�سروعة )ل بالكـــذب و�لبهتان، و�لغ�ّس و�لخد�ع( 

و�أن ينفق في �سبيل ر�سا �هلل تعالى.

فالرغبة في هذ� �لمال لي�ست د�ئمًا دلياًل على حّب �لدنيا.

3- توّهم باطل:

من �ل�سفات �ّلتي ذكرتها �ل�سورة �لكريمة، �أّن هذ� �ل�سنف من �لنا�س يعي�س 

�لأوهـــام �لباطلة، ل �لحقائق �لنا�سعة، فيح�ســـب �أّن �لمال �ّلذي يجمعه هو �ّلذي 

�سيخّلده في �لدنيا.

هـــذ� �ل�سنف مـــن �لنا�س حيث لم يلجاأ �إلى ركن وثيـــق، �إلى خالق �لكون، رّب 

ـــك باأّي �سي ء ليوهـــم نف�سه �أّنه �سيعي�س �إلـــى �لأبد، وما هو  �لعالميـــن، فاإّنه يتم�سَّ

بمزحزحه من �لعذ�ب:

ڇ  ڇ      چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  {ڦڄ 

ڇ ڇ   ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ}.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- تتمحـــور �سورة �لُهَمـــزة �لمباركة حـــول �لحديث عن �أنا�ـــس كّر�سو� حياتهم 

لجمع �لمال وجعلوه ميز�نًا للتفا�سل.

- تـــورد �ل�سورة �لكريمة �سفاتًا متعّددة لهوؤلء منها �لهمز و�للمز �لذي يخرج 

عـــن ل�سان �لإن�ســـان تجاه غيره وله م�ساديـــق قبيحة كالفح�ـــس و�لغيبة و�لبهتان 

و�ل�ستهز�ء و�لنميمة و�لكذب.

- ل ينبغـــي لالإن�سان �أن يكون �أ�سيرً� للمال، �سالكًا �ل�سبل �لمحّرمة في جمعه، 

ول ينبغـــي له ترك طلب �لـــرزق و�لمال من �هلل تعالى وبمـــا �أحّله �هلل فبه يحفظ 

�لإن�سان وجهه عن �لتبّذل لالآخرين.

- �إّن نهايـــة �لمتعّلـــق باأوهـــام �لدنيا �لمعتِبر بـــاأّن �لمال غايـــة �لمنى ومنتهى 

�لرجـــاء �ستكون موؤلمة وقا�سية بنار موقـــدة ل تحرق �لجلود فح�سب بل ت�سل �إلى 

�لأفئدة.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

ما �لمر�د من �لُهَمزة و�للُّمزة؟- 1

ما هو موقف �لإ�سالم من جمع �لمال؟- 2

�ذكر حديثًا ي�سير �إلى خطورة �لل�سان.- 3

ما هي �سروط جمع �لمال �ل�سحيح؟- 4

م �لباطل �ّلذي يعي�سه محّب �لمال؟- 5 ما هو �لتوهُّ
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

المفا�شد الجتماعّية للغيبة

يقول �لإمام �لخمينّي }:

�إّن هذه �لمع�سيـــة �لكبيرة وهذه �لجريرة �لعظيمة، مـــن �لمف�سد�ت لالإيمان 

و�لأخـــالق و�لظاهـــر و�لباطن، وهـــي تدفع ب�ساحبهـــا �إلى �لف�سيحـــة في �لدنيا 

و�لآخـــرة... وت�ستمل هـــذه �لرذيلة على مفا�ســـد �جتماعّية ونوعّيـــة �أي�سًا. ولهذ� 

يكون ف�سادها وقبحها �أعظم من كثير من �لمعا�سي.

�إّن مــــن �لأهد�ف �لكبيرة لل�سر�ئع �لإلهّيــــة و�لأنبياء �لعظام �سالم �هلل عليهم: 

توحيد �لكلمة وتوحيد �لعقيدة و�لّتفاق في �لأمور �لهاّمة، و�لحّد من ظلم �لجائرين 

�لباعــــث على ف�ساد بني �لإن�سان، ول يتحّقق هذ� �لهدف �لكبير �لم�سلح للمجتمع 

و�لفــــرد �إّل فــــي ظّل وحــــدة �لنفو�س و�ّتحاد �لهمــــم و�لتاآلف و�لتاآخــــي، و�ل�سد�قة 

�لقلبّية و�ل�سفاء �لباطنّي و�لظاهرّي، وتربية �أفر�د �لمجتمع على نمط ي�ساهم في 

جعلهم ك�سخ�س و�حد، ويحّول �لمجتمع �إلى فرد، ويجعل �لأفر�د بمنزلة �لأع�ساء 

و�لأجز�ء لذلك �لفرد ومن ثّم ما تد�ر كاّفة �لجهود و�لم�ساعي حول �لهدف �لإلهّي 

�لكبير، و�لأمر �لهاّم وهو  �لوحدة و�لأخّوة �لذي فيه م�سلحة �لفرد و�لمجتمع. ولو 

�أّن مثل هذه �لوحدة و�لأخّوة ظهرت في طائفة �أو نوع، لتغّلبو� على جميع �لطو�ئف 

و�لأمــــم �ّلتــــي ل تحظــــى بالأخــــّوة و�لوحدة كما يّت�ســــح ذلك من مر�جعــــة �لتاريخ 

ة در��سة �لحروب �لإ�سالمّية وفتوحاته �لعظيمة، حيث تمّتع �لم�سلمون لدى  وخا�سّ

بــــزوغ فجر �لإ�ســــالم، ب�سي ء من �لوحدة و�لّتحاد، و�قترنــــت م�ساعيهم ب�سي ء من 

�لخلو�ــــس فــــي �لنّية، فحّققو� في فتــــرة ق�سيرة �إنجاز�ت عظيمــــة، وهزمو� �لقوى 

�لجّبــــارة �آنذ�ك �لمتمّثلة في �لفر�س و�لــــروم و�نت�سرو� رغم قّلة عددهم وُعّدتهم 

على �لجيو�س �لمدّججة بال�سالح وعلى �لمجتمعات �لكبيرة.
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�إّن نبـــّي �لإ�ســـالم P قد �أجرى عقد �لأخّوة في �لأّيـــام �لأولى بين �لم�سلمين 

، بين جميع 
(1(

ف�ســـادت �لأخـــّوة ح�سب �لآيـــة �لكريمـــة: {ۈ ٴۇ ۋ...}

�لموؤمنين.

وفـــي �لكافـــي عن �سعيـــب �لعقرقوفي قـــال: �سمعت �أبا عبـــد �هلل Q يقول 

لأ�سحابه:

»اّتق���وا اهلل وكون���وا اإخوة ب���ررًة في اهلل متوا�ضلين متراحمي���ن، تزاوروا وتالقوا 

.
(2(

وتذاكروا اأمرنا واأحيوه«

وعـــن �أبي عبـــد �هلل Q قال: »يحّق عل���ى الم�ضلمين الجتهاد ف���ي التوا�ضل 

والتعاون على التعاطف والموا�ضاة لأهل الحاجة وتعاطف بع�ضهم على بع�س حّتى 

.
(3(

( {ڀ ڀ}« تكونوا كما اأمركم اهلل )عزَّ وجلَّ

وعنه Q: »توا�ضلوا وتباّروا وتراحموا وكونوا اإخوة بررًة كما اأمركم اهلل عزَّ 

.
(4(

» وجلَّ

ومن �لمعلوم �أّنه كّل ما يبعث على �زدياد هذه �ل�سفات، يكون محبوبًا ومرغوبًا 

فيـــه وكّل ما ينق�س هذه �لأخّوة ويفرط عقد �لتو��ســـل ويدفع نحو �لتمّزق، يعتبر 

مبغو�ســـًا عنـــد �ساحب �ل�سريعة ومناق�ســـًا لأهد�فه �لكبيرة. ومـــن �لو��سح لدى 

�لجميـــع باأّن هذه �لمع�سية �لكبيرة �لخطيرة ـ �لغيبـــة ـ �إذ� �أ�سيعت في �لمجتمع، 

غر�ست �سجـــرة �لنفاق فيه، و�سع�سعت وحدة �لمجتمـــع وت�سامنه، ووهن �أ�سا�س 

�لديانة، وفي �لنهاية تزد�د في �لمجتمع �لقبائح و�لمفا�سد.

فيجــــب على كّل م�سلــــم غيور ملتزم، ل�سيانة نف�سه مــــن �لف�ساد، و�أهل دينه من 

)1)  �سورة �لحجر�ت، �لآية:10.

)2)  �أ�سول �لكافي، ج 2 ، �س 175 -كتاب �لإيمان و�لكفر، باب �لتر�حم و�لتعاطف- ح 1.

)3)  م.ن، �لحديث 14.

)4)  م.ن، �لحديث 2.
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�لنفاق وللمحافظة على �لمجتمع �لإ�سالمّي ووحدته ولتحكيم عقد �لأخّوة �أن يبتعد 

عــــن هذه �لرذيلة، ويمنع �لمغتابين من هذه �لموبقــــة �لقبيحة، ويتوب �إلى �هلل من 

هــــذ� �لعمل �لكريه، �إذ� كان مبتلًى به، وي�ستر�ســــي من �غتابه. و�إذ� �أمكن من دون 

�أن يف�سي �إلى م�سكلة ��ستحّله، و�إّل ��ستغفر له وتخّلى عن هذه �لخطيئة، و�أنع�س من 

جديد في قلبه جذور �ل�سد�قة و�لّتحاد، حتى ي�سبح من �لأع�ساء �ل�سالحين في 

 �لهادي �إلى �سبيل �لر�ساد.
ّ

�لمجتمع وينقلب �إلى جزء هام في عجلة �لإ�سالم و�هلل
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أهداف الدرس

سورة الماعون

اأن يحفظ الطالب �ضورة املاعون املباركة. -

اأن ي�ضتذكر بع�ضاً من معاين مفرداتها. -

اأن يتبّي بع�ضاً من مفاهيمها. -

الدرس
 الثاني عشر
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ٱ      ٻ ٻ ٻ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

�شرح المفردات:

1- الّدّع: الرّد بعنف وجفاء.

2- يح�ّس: »الح�ّس« الترغيب.

3- �ضاهون: نا�سون.

4- الماع���ون: كّل م��ا ُيعي��ن ف��ي 

حوائ��ج  م��ن  حاج��ة  رف��ع 

الحي��اة.

محتوى السورة وفضيلتها

ث عن  هـــذه �ل�ســـورة علـــى ر�أي �أكثـــر �لمف�ّسرين مكّيـــة، و�سياقها �ّلـــذي يتحدَّ

�لقيامة و�أعمال منكري �لقيامة بمقاطع ق�سيرة وقارعة يوؤّيد ذلك.

�ل�سورة ب�سكل عاّم تذكر �سفات و�أعمال منكري �لقيامة في خم�س مر�حل.
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فهـــوؤلء نتيجـــة لتكذيبهم بذلك �ليـــوم، ل ينفقون في �سبيـــل �هلل وعلى طريق 

م�ساعـــدة �ليتامـــى و�لم�ساكيـــن. ثّم هم يت�ساهلـــون في �ل�ســـالة، وُيعر�سون عن 

م�ساعدة �لمحتاجين.

وفـــي �سبب نـــزول �ل�سورة قيل �إّنهـــا نزلت في �أبي �سفيان �ّلـــذي كان ينحر في 

�ليـــوم �ثنيـــن من �لإبل وُيطعم �أ�سحابـــه، ولكّن يتيمًا جاءه يومـــًا يطلب منه �سيئًا 

ف�سربه بع�ساه وطرده.

 وفي �أبي 
(1(

وقيـــل �إّنها نزلت في �لوليد بن �لمغيرة، وقيل فـــي �لعا�س بن و�ئل

.
(2(

جهل وكّفار قري�س

 L وفـــي ف�سيلة تالوة هـــذه �ل�سورة ورد عن �لإمام محّمد بـــن علّي �لباقر

�أّنه قال:

َقِب���َل اهلل  {ٹ ٹ ٹ ٹ} ف���ي فرائ�ض���ه ونوافل���ه  »م���ن ق���راأ 

.
(3(

�ضالته و�ضيامه ولم يحا�ضبه بما كان منه في الحياة الدنيا«

في كنف السورة

ة، منها: �ل�سورة �لمباركة على �سغرها تحمل معانَي و�أفكارً� ومفاهيم مهمَّ

ين: خطورة التكذيب بالدِّ

ـــن وهـــو �لتف�سير غيـــر �لم�سهـــور باّتباع �لملَّـــة �أي مّلـــة �لإ�سالم  ـــر �لديِّ ف�سِّ

ين �أي يوم �لقيامة {ڤ   ڤ ڤ  ر وهو �لتف�سير �لم�سهـــور بيوم �لدِّ �لعظيـــم، وف�سِّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ  }.
ب  ين ت�سّح، فالمكذِّ وعلى كال �لتف�سيرين فاإّن �للو�زم �لمذكورة للتكذيب بالدِّ

)1)  �لأمثل، ج 20، �س 439.

)2)  �لميز�ن، ج 20، �س 368.

)3)  مجمع �لبيان، ج 10، �س 546.
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ب بالآخرة، كالهما يحمالن �سفات روحّية و�سلوكّية  بالإ�سالم و�لكافر به، و�لمكذِّ

قبيحة.

فهناك �رتباٌط وثيق بين �لعتقاد من جهة و�لروحّية و�لأخالق و�ل�سلوك من جهة 

�أخرى، فمن ل �عتقاد له باهلل و�ليوم �لآخر، ُتالحظ فيه �سلوكّيات �ساّذة، منها:

اأ- يدّع اليتيم:

و�لدّع هو �لرّد بعنف، وهذ� �أق�سى مر�تب ق�ساوة �لقلب. فال يكفي �لكافر في 

ه بعنف. بع�س حالته من عدم �لإح�سان �إلى �ليتيم، بل يترّقى �إلى �أذّيته بردِّ

�أّما �لم�سلم �لموؤمن باهلل وبالآخرة فهو بخالف ذلك، �إّنه رحيم بالأيتام �ّلذين 

�أو�سى �لإ�سالم �لعظيم بهم في و�سايا كثيرة:

يقـــول �هلل تعالـــى: {ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  

.
(1(

ۅ ۉ ۉ ې ې}
.

(2(

ويقول �سبحانه: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}

�إلى غير ذلك من �لآيات �لكريمة.

وعن �أمير �لموؤمنين Q في و�سّيته قبل موته:

 اأفواههم، ول ي�ضيعوا بح�ضرتكم، فقد �ضمعت 
(3(

وا »اهلل اهلل في الأيتام فال تغبُّ

ر�ض���ول اهلل P يق���ول: م���ن ع���ال يتيم���اً حّتى ي�ضتغنَي عن���ه اأوجب اهلل ع���زَّ وجلَّ له 

.
(4(

الجّنة كما اأوجب لآكل مال اليتيم النار«

عن �أبي �لدرد�ء قال: �أتى �لنبّي P رجل ي�سكو ق�سوة قلبه.

)1)  �سورة �لبقرة، �لآية:83.

)2)  �سورة �لبقرة، �لآية:177.

)3)  �أغّب �لقوم: جاءهم يومًا وترك يومًا، �أي ل تجّوعوهم باأن تطعموهم غّبًا.

)4)  فروع �لكافي، ج 7، �س 11.
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فقال P: »اأتحّب اأن يلين قلبك، وتدرك حاجتك؟ اإرحم اليتيم، وام�ضح راأ�ضه، 

.
(1(

واأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك«

ولقد ذّم الإ�ضالم اآكلي اأموال اليتامى:

قـــال تعالـــى: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ 

.
(2(

کک ک ک}

.
(3(

عن ر�سول �هلل P: »�ضّر الماآكل اأكل مال اليتيم«

وعـــن �أبي جعفر Q قال: »قال ر�ضول اهلل P: ُيبعث نا�س من قبورهم يوم 

القيامة تاأّجج اأفواههم ناراً. فقيل له: يا ر�ضول اهلل من هوؤلء؟ قال: اّلذين ياأكلون 

.
(4(

اأموال اليتامى«

وبع�س الروايات يعلِّل حرمة اأكل مال اليتيم:

عن �لإمام �لر�سا Q فيما كتب من جو�ب م�سائله:

»ح���ّرم اأكل م���ال اليتي���م لعل���ل كثي���رة من وج���وه الف�ض���اد. اأّول ذل���ك، اإذا اأكل مال 

اليتي���م ظلم���اً فقد اأع���ان على قتله اإذ اليتي���م غير م�ضتغٍن، ول محتم���ل لنف�ضه، ول 

قائ���م ب�ضاأن���ه، ول ل���ه من يقوم علي���ه ويكفيه كقيام والديه، ف���اإذا اأكل ماله فكاأّنه قد 

.
(5(

قتله و�ضّيره اإلى الفقر والفاقة...«

ب- ل يح�ّس على طعام الم�سكين:

ومـــن �سفـــات �لكافر �أّنـــه لي�س لديـــه روح �لتعـــاون، فهو ل يح�ـــسّ على طعام 

ب نف�سه �أو غيره على �إطعام �لم�سكين. �لم�سكين، �أي ل يرغِّ

)1)  ميز�ن �لحكمة، �لري�سهري، مج 10، �س 765.

)2)  �سورة �لن�ساء، �لآية:10.

)3)  ميز�ن �لحكمة، مج 10، �س 766.

)4)  م.ن، 

)5)  م.ن، مج 10، �س 767.



137

ن
سم

ّا
 ال

رف
سم

المّدعون لإلسالم المتشّبهون بالكافرين

ثّم تنتقل �ل�سورة �إلى �سنف من �لنا�س تر�هم في �لمجتمع �لإ�سالمّي، ويّدعون 

ين، وهوؤلء  ب بالدِّ �لإ�ســـالم، �إّل �أّن �سلوكهم و�أخالقّياتهم ت�سابه �أخالق �ّلذي يكذِّ

تعرفهم من خالل بع�س �ل�سفات:

1- �ضاهون عن ال�ضالة مراوؤون بها:

فهـــم غافلون عنها ل يهتّمون ول يبالـــون �أن تفوتهم بالكّلية، وبالإ�سافة لل�سهو 

عن �ل�سالة هناك �سهو في �ل�سالة ينبغي �أن يتجّنبه �لموؤمن.

فال�سهو في مو�سوع �ل�سالة مر�تب:

�أ - تركهـــا كّلّيـــة، كمـــن يّدعي �لإ�ســـالم قوًل، وينكـــره بتركه لل�ســـالة عماًل.

ب - �ل�سالة �لمر�ئية.

ج - �لتهاون بها وت�سييعها وعدم �لهتمام بها، فهو ي�سّلي مّرة ويقطع ع�سرً�.

د - عدم �لخ�سوع فيها.

هـ - تاأخيرها عن �أّول وقتها.

فـــي تف�سيـــر �لقّمّي في قولـــه تعالـــى: {ٹ ٹ ٹ ٹ}، قال: 

نزلـــت في �أبي جهـــل وكّفار قري�س، وفي قولـــه: {ڃ چ چ چ چ}. 

قال: عنى به تاركون، لأّن كّل �إن�سان ي�سهو في �ل�سالة.

.
(1(

عن �أبي عبد �هلل Q : »تاأخير ال�ضالة عن اأّول وقتها لغير عذر«

وفي �لخ�سال عن �لإمام علّي Q قال:

»لي����س عم���ل اأحّب اإلى اهلل عزَّ وجلَّ من ال�ضالة ف���ال ي�ضغلّنكم عن اأوقاتها �ضي ء 

( ذّم اأقوام���اً فق���ال: {ڃ چ چ چ  م���ن اأم���ور الدني���ا ف���اإّن اهلل )ع���زَّ وج���لَّ

)1)  تف�سير �لميز�ن، �لطباطبائي، ج 21، �س 368 ـ 369. 
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.
(1(

چ} يعني اأّنهم غافلون ا�ضتهانوا باأوقاتها«
وفي �لإ�سالم تو�سيات كثيرة بال�سالة، فهي عمود �لدين، و�ّلتي �إن قبلت قبل 

مـــا �سو�ها و�إن رّدت رّد مـــا �سو�ها، و�أّول �سي ء ُي�ساأل �لعبد عنه يوم �لقيامة، وهي 

قربان كّل تقّي.

عن �لإمام زين �لعابدين Q في ر�سالة �لحقوق:

»فاأّم���ا ح���ّق ال�ض���الة فاأن تعلم اأّنه���ا وفادة اإل���ى اهلل واأّنك قائم به���ا بين يدي اهلل 

ف���اإذا علم���ت ذلك كنت خليقاً اأن تقوم فيه���ا مقام الذليل، الراغب الراهب، الخائف، 

الراجي، الم�ضكين، المت�ضّرع المعّظم من قام بين يديه بال�ضكون والإطراق وخ�ضوع 

الأطراف ولين الجناح وح�ضن المناجاة له في نف�ضه والطلب اإليه في فكاك رقبتك 

.
(2(

اّلتي اأحاطت بها خطيئتك وا�ضتهلكتها ذنوبك. ول قّوة اإّل باهلل«

و�لإمام زين �لعابدين Q لم يكن متكّلمًا بهذه �لكلمات فح�سب بل:

 
(3(

»كان اإذا ق���ام اإل���ى ال�ض���الة تغّير لونه ف���اإذا �ضجد لم يرفع راأ�ض���ه حّتى يرف�س

عرقاً«.

وفي حديث اآخر:

»كان علّي بن الح�ضين اإذا قام في ال�ضالة كاأّنه �ضاق �ضجرة ل يتحّرك منه �ضي ء 

.
(4(

اإّل ما حّركت الريح منه«

هـــذه هي �سالة �لأئّمة R، �سالتهم لي�ست ك�سالة من روى عنه �أبو جعفر 

Q حيث يقول:

)1)  تف�سير �لميز�ن، �لطباطبائي، ج 21، �س 368 ـ 369. 

)2)  ر�سالة �لحقوق، لالإمام زين �لعابدين، حّق �ل�سالة.

)3)  يرف�س عرقًا: ي�سيل عرقه ويجري.

)4)  بحار �لأنو�ر، ج 46، �س 64.
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»بينم���ا ر�ض���ول اهلل P جال����س في الم�ضج���د اإذ دخل رجل فق���ام ي�ضّلي فلم يتّم 

ركوع���ه ول �ضج���وده فق���ال ر�ض���ول اهلل P: نقر كنقر الغراب لئن م���ات هذا وهكذا 

.
(1(

�ضالته ليموتّن على غير ديني«

2- يمنعون الماعون:

ومن �سفات تاركـــي �ل�سالة �لمتهاونين بها، �سفة منـــع �لماعون، و�لماعون: 

»كّل م���ا يعي���ن الغير في رفع حاجة من حوائج الحياة كالقر�س تقر�ضه والمعروف 

 �إلى غير ذلك.
(2(

ت�ضنعه ومتاع البيت تعيره«

: Q عن �أبي عبد �هلل

»وقول���ه )ع���ّز وج���ّل( {ڍ ڌ} ه���و القر����س تقر�ض���ه والمع���روف 

.
(3(

ت�ضنعه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة«

ق، هو �ساحب روح  فالم�ضل���م الحقيقّي: هـــو �لباذل �لمعطي �لكريم �لمت�ســـدِّ

معطاءة متعاونة، ل �سحيحة بخيلة.

اأنظروا اإلى اأئّمتكم قدوتكم R كيف كانوا:

ڦ         ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   {ٺ 

.
(4(

ڦ  ڦ      ڄ}
ح�سرنا �هلل مع �أئّمتنا، مـــع محّمد وعلّي وفاطمة و�لح�سن و�لح�سين، و�لت�سعة 

�لمع�سوميـــن من ذرّية �لح�سين عليهم �ل�سالم، وجعلنـــا �هلل من �لمقتدين بهم، فمن 

�قتدى بهم ربح، ومن تخّلف عنهم خ�سر.

)1)  و�سائل �ل�سيعة، �لحر �لعاملي، ج 3، كتاب �ل�سالة، باب 8 من �أبو�ب �عد�د �لفر�ئ�س حديث 2.

)2)  تف�سير �لميز�ن، �لطباطبائي، ج 20، �س 268.

)3)  م.ن، �س 269.

)4)  �سورة �لإن�سان، �لآيتان: 8 ـ 9.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

- تذكر �سورة �لماعون �لمباركة بع�سًا من �سفات و�أعمال منكري يوم �لقيامة.

ين ويتمّيز �ساحبه باأّنه يرّد  - من مفاهيم هذه �ل�سورة: خطورة �لتكذيب بالدِّ

�ليتيم بعنف ول يدعو لإطعام �لم�ساكين.

- ثّم تنتقل �ل�سورة للحديث عن �لمّدعين لالإ�سالم قوًل �لم�سابهين للكافرين 

فعاًل، �ل�ساهين عن �ل�سالة �لتاركين لها، ومن �سفاتهم �أّنهم يمنعون �لخير عن 

�لآخرين.

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

�ذكر حديثًا حول ف�سل قر�ءة هذه �ل�سورة.- 1

ما �لمر�د بقوله »يدعّ «؟- 2

�ذكر �آية تدّل على �أّن �لإح�سان �إلى �ليتيم من �سفات �لموؤمنين.- 3

كيف يتحّقق �ل�سهو عن �ل�سالة؟- 4
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

P ماعون اآل محّمد

فيمـــا ينقـــل عن �لإماميـــن �لح�سين بن علـــّي و�ل�سادق �سلـــو�ت �هلل و�سالمه 

عليهما:

���ر ويق���ولن اإّن���ه اأحّب الأ�ضي���اء اإلينا وق���د قال اهلل  »اأّنهم���ا كان���ا يت�ضّدق���ان بال�ُضكَّ

.
(1(

تعالى: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ}«

وفـــي �لحديث عن �أبي �لطفيـــل قال: ��سترى عليٌّ Q ثوبًا فاأعجبه فت�سّدق 

به وقال: �سمعت ر�سول �هلل P يقول:

»من اآثر على نف�ضه اآثره اهلل يوم القيامة بالجنَّة ومن اأحبَّ �ضيئاً فجعله هلل قال 

اهلل تعال���ى يوم القيامة ق���د كان العباد ُيكافئون فيما بينهم بالمعروف واأنا اأكافيك 

.
(2(

اليوم بالجنَّة«

و��ست�ساف �أبو ذّر �لغفارّي �سيفًا فقال لل�سيف:

�إّني م�سغول و�إنَّ لي �إباًل فاخرج و�أتني بخيرها.

فذهب فجاء بناقٍة مهزولٍة.

فقال له �أبو ذّر: ُخنتني بهذه.

فقال: وجدُت خير �لإبل فحَلها فذكرت يوم حاجتكم �إليه.

فقال �أبو ذّر: »اإنَّ يوم حاجتي اإليه ليوم اأو�ضُع في ُحفرتي واهلل يقول:

{ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ}.

.
(3(

َمه لنف�ضي« ِحبُّ من مالي فاأحببت اأن اأقدِّ
ُ
»واإّن هذا الجمل كان مّما اأ

)1)  مجمع �لبيان، ج 2، �س 472، طباعة د�ر �حياء �لتر�ث �لعربي.

)2)  م.ن.

)3)  م.ن، تف�سير �لآية 92 من �سورة �آل عمر�ن.
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يقول �لإمام �لخمينّي } في بيان �سرِّ من �أ�سر�ر �ل�سدقة:

ل بدَّ و�أن نعرف باأّن �لإن�سان قد ن�ساأ وترّبى على حّب �لمال و�لجاه و�لزخارف 

ق فيـــه و�أ�سحى م�سدرً� لكثير  �لدنيوّيـــة. وقـــد �نعك�س هذ� �لتعّلق على قلبه، فتعمَّ

من �لمفا�ســـد �لخلقّية و�ل�سلوكّية، بل �لنحر�فـــات �لدينّية. كما ورد في �أحاديث 

. وعليه �إذ� 
(2(

 و�أ�سرنا �إلـــى ذلك في غ�سون �سرحنـــا لبع�س �لأحاديـــث
(1(

كثيـــرة

��ستطـــاع �لإن�سان بو��سطة �ل�سدقـــات �أو �لإيثار على �لنف�س �أن ي�ستاأ�سل من قلبه 

هـــذ� �لتعّلق �أو يخّفف منـــه، لتمّكن من �جتثـــاث ماّدة �لف�ســـاد وم�سدر �لأعمال 

�لم�سينـــة فتـــرة حياته وفتح �أبو�ب �لمعـــارف �لإلهّية، وعالم �لغيـــب، و�لملكلوت، 

و�لملـــكات �لفا�سلـــة، علـــى نف�سه، وهذ� مـــن �لأمور �لهاّمـــة في �لإنفـــاق �لمالّي 

ة فـــي �لإنفاق �لم�ستحّب حيث ل بـــدَّ من �لإقالع عن  �لو�جـــب و�لمت�سحـــّب وخا�سّ

�لتعّلق بالدنيا حّتى يتّم �لبذل، وهو و��سح.

�إذن يتبّيـــن من كاّفة �لأخبار و�لأحاديث في هذ� �لمو�سوع �أّن �ل�سدقة ت�ستمل 

علـــى �لف�سائل �لدنيوّيـــة و�لأخروّية حيث تر�فق �لإن�سان مـــن �للحظة �لأولى من 

�لت�ســـّدق فتدفـــع �ل�سّر و�لبالء عن �لإن�ســـان حّتى يوم �لقيامـــة ومو�قفها �إلى �أن 

ُتدخل �لإن�سان �إلى �لجّنة وت�سكنه جو�ر �لحّق �سبحانه.

ل بـــدَّ �أن نعرف باأّن �سدقـــة �ل�سّر �أف�سل من �ل�سدقة فـــي �لعلن، كما ورد في 

�لكافي �ل�سريف ب�سنده �إلى عّمار �ل�ساباطّي عن �لإمام �ل�سادق Q قال:

»يا عّمار ال�ضدقة في ال�ضّر واهلِل اأف�ضُل من ال�ضدقة في العالنية وكذلك واهلِل 

.
(3(

ّر اأف�ضل منها في العالنية« العبادة في ال�ضِّ

)1)  �أ�سول �لكافي، ج 2، �س  315 كتاب �لإيمان و�لكفر باب حّب �لدنيا و�لحر�س عليها �لأحاديث17/1.

)2)  �لحديث 6، �س 146 ف�سل في بيان �سبب �زدياد حّب �لدنيا.

)3)  فروع �لكافي، ج 4، �س 8 كتاب �لزكاة باب ف�سل �سدقة �ل�سّر، �لحديث 2.
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